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 المرآن
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن ) ْنٌَا َوُحْسَن ثََواِب اآْلِخَرِة َوّللا  ُ ثََواَب الدُّ ({ ]آل عمران : 1ٗٔ}فَآتَاهُُم ّللا 

ٔٗ1] 
 التفسٌر:

فؤعطى هللا أولبن الصابرٌن جزاءهم فً الدنٌا بالنصر على أعدابهم، وبالتمكٌن لهم فً 
رة، وهو جنات النعٌم. وهللا ٌحب كلَّ َمن أحسن األرض، وبالجزاء الحسن العظٌم فً اآلخ

 عبادته لربه ومعاملته لخلمه.
ٌَا{]آل عمران :   ْن ُ ثََواَب الدُّ [ ، " أي: فؤعطاهم هللا ثواب الدنٌا 1ٗٔلوله تعالى:}فَآتَاهُُم َّللاَّ

 .(ٔ)بالؽنٌمة والنصرة"
 .(ٕ)ٌمول أعطاهم النصر والؽنٌمة فً الدنٌا" لال مماتل:" 
 .(ٖ)"الحسن:"الفتح والنصرلال  
 .(ٗ)الظهوَر على عدوهم" لال ابن إسحاق:" 

 .(٘)النصر والؽنٌمة " لال ابن جرٌج:"
لال لتادة:" أي وهللا، آلتاهم هللا الفتح، والظهور، والتمكٌن والنصر على عدوهم فً  
 .(ٙ)الدنٌا"

ٌحتمل ثواب الدنٌا: الذكر والثناء الحسن، وهم كذلن الٌوم نتبعهم ونمتدي  لال الماترٌدي:" 
 .(2)آثارهم وهم موتى"

خٌر جزاء اآلخرة وهو [ أي: "و1ٗٔلوله تعالى:}َوُحْسَن ثََواِب اآْلِخَرةِ {]آل عمران : 
 .(1)الجنة ونعٌمها"

 .(5)الجنةَ وما أعدَّ فٌها "لال ابن إسحاق:" 
 .(ٓٔ)الثواب فً اآلخرة هً الجنة"لال لتادة:" حسن 
 .(ٔٔ)رضواَن هللا ورحمته" لال ابن جرٌج:"
وذكر فً ثواب اآلخرة " الحسن "، ولم ٌذكر فً ثواب الدنٌا الحسن؛ ألن  لال الماترٌدي:"

ثواب اآلخرة دابم ال ٌزول أبدا، وثواب الدنٌا لد ٌزول، أو أن ٌشوب فً ثواب الدنٌا آفات 
 .(ٕٔ)وأحزان؛ فٌنمص ذلن، ولٌس ثواب اآلخرة كذلن"

، وأنه هو المعتد به وخص ثواب اآلخرة بالحسن داللة على فضله وتمدمه لال الزمخشري:"
ُ ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ{ ]األنفال :  عنده ٌَا َوَّللاَّ ْن  .(ٖٔ)["2ٙ}تُِرٌُدوَن َعَرَض الدُّ

 ذكر فً ثواب اآلخرة الحسن تنبٌها أن ثواب الدنٌا باإلضافة إلٌها ؼٌر لال الراؼب:"

                                                             

 .ٕ٘٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٖ/ٖ(:صٖٗٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٙ/2(:ص2552أخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕ٘/2(:ص255ٙأخرجه الطبري) (٘)
 .21ٗ/ٖ(:صٖ٘ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (2)
 . ]بتصرؾ[.2ٕ٘/2تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٙ/2(:ص2552أخرجه الطبري) (5)
 .21ٗ/ٖ(:ص2ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕ٘/2(:ص255ٙأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
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اآلخرة، وأن مستحسن النمطاعه، ونبه باآلٌة أن من أراد ثواب الدنٌا لم ٌحصل له ثواب 
 .(ٔ)من أراد اآلخرة حصلت له الدنٌا واآلخرة معا"

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{]آل عمران :  [، أي:" وهللا ٌحب كلَّ َمن أحسن 1ٗٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕ)عبادته لربه ومعاملته لخلمه"

 .(ٖ)المإمنٌن المجاهدٌن" لال السمرلندي:أي:" 
ره: فعل هللا ذلن بهم بإحسانهم ، فإنه ٌحب المحسنٌن ، ٌمول تعالى ذكلال ابن إسحاق:" 

 .(ٗ)وهم الذٌن ٌفعلون مثل الذي وصؾ عنهم تعالى ذكره أنهم فعلوه حٌن لتل نبٌُّهم"
 .(٘)أثنى علٌهم أنهم محسنون وأن هللا ٌحبهم" لال مكً بن أبً طالب:" 
 :(ٙ)اإلحسان ٌحتمل وجوها ثبلثةو 

 كما ٌمال: فبلن ٌحسن وال ٌحسن.أحدها: أن المحسن: العارؾ، 
 ٌصنع إلى آخر؛ تفضبل منه وإحسانا. -مما لٌس علٌه-والثانً: أنه المعروؾ من الفعل 

والثالث: اختٌار الحسن من الفعل على المبٌح من الفعل والسوء؛ وكان كموله: } إِنَّ َرْحَمَت 
ِ لَِرٌٌب ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن{ ]األعراؾ :   ار المحاسن من األفعال على المساوئ.[: هذا ٌختَّٙ٘للاَّ

 الفوابد:
 أن هللا اثاب هإالء الربٌّون الذٌن احسنوا فً ممالهم وفعالهم بثواب الدنٌا وثواب اآلخرة. -ٔ
أن رحمة هللا سبمت ؼضبه، فهو ٌثٌب الطابع بثوابٌن: ثواب فً الدنٌا وثواب فً  -ٕ

عموبتٌن، فإذا شرع عموبة فً الدنٌا على اآلخرة، بخبلؾ العموبة: فإن هللا تعالى الٌجمع بٌن 
 .(2):"أن الحدود كفارة"-ملسو هيلع هللا ىلص-ذنب فإنه الٌعالب به فً اآلخرة، كما لال

اإلشارة إلى خفة شؤن الدنٌا بالنسبة لآلخرة، تإخذ من لوله:}ثواب الدنٌا وحسن ثواب  -ٖ
 اآلخرة{، كؤن الدنٌا لٌست بشًء حتى ٌكون فٌها حسن.

 البعث والجزاء.إثبات  -ٗ
 إثبات المحبة هلل. -٘

 المرآن
}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِْن تُِطٌعُوا ال ِذٌَن َكفَُروا ٌَُردُّوكُْم َعلَى أَْعمَابِكُْم فَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌَن 

 [1ٗٔ({ ]آل عمران : 1ٗٔ)
 التفسٌر:

الذٌن جحدوا ألوهٌتً، ولم ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطٌعوا 
ٌإمنوا برسلً من الٌهود والنصارى والمنافمٌن والمشركٌن فٌما ٌؤمرونكم به وٌنهونكم عنه، 

 ٌضلوكم عن طرٌك الحك، وترتدُّوا عن دٌنكم، فتعودوا بالخسران المبٌن والهبلن المحمك.
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:

فً لول المنافمٌن للمإمنٌن، عند  -عز وجل -أحدهما: لال مماتل بن سلٌمان:" وأنزل هللا
: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا -سبحانه -الهزٌمة:ارجعوا إلى إخوانكم فادخلوا فى دٌنهم. فمال

الذٌن كفروا{، ٌعنً: المنافمٌن فً الرجوع إلى أبً سفٌان، }ٌردوكم على أعمابكم{ كفارا بعد 

                                                             

 .5ٖٓ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .1ٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .2ٕٙ/2(:ص2552أخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٓ٘ٔٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .ٗٓ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 (.15ٗٗرواه البخاري) (2)
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. (ٕ)كّرم هللا وجهه-الثعلبً والزمخشري وؼٌرهما عن علً. ونمله (ٔ)اإلٌمان }فتنملبوا خاسرٌن{"
 .(ٖ)وأخرج ابن ابً حاتم عن السدي فٌما معناه

عن الحسن رضى هللا عنه: "إن تستنصحوا الٌهود والنصارى وتمبلوا والثانً: وروي 
 منهم، ألنهم كانوا ٌستؽوونهم وٌولعون لهم الشبه فً الدٌن، وٌمولون:لو كان نبٌا حما لما ؼلب

ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم، وإنما هو رجل حاله كحال ؼٌره من الناس ٌوما له وٌوما 
 .(ٗ)علٌه"

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]آل عمران :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا 5ٗٔلوله تعالى:}
 .(٘)ورسوله وعملوا بشرعه"

 .(ٙ)ورسوله فً وعد هللا ووعٌده وأمره ونهٌه"ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا  لال الطبري:أي:" 
[، "أي: إِن أطعتم الكفار والمنافمٌن 5ٗٔلوله تعالى:}إِْن تُِطٌعُوا الَِّذٌَن َكَفُروا{]آل عمران:

 .(2)فٌما ٌؤمرونكم به"
ما فٌ -إن تطٌعوا الذٌن جحدوا نبوة نبٌكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من الٌهود والنصارى  لال الطبري:أي:"

فتمبلوا رأٌهم فً ذلن وتنتصحوهم فٌما ٌزعمون أنهم لكم فٌه  -ٌؤمرونكم به وفٌما ٌنهونكم عنه 
 .(1)ناصحون"

 .(5)أَْي: الٌهود والمشركٌن حٌث لالوا لكم ٌوم أُحٍد: ارجعوا إلى دٌن آبابكم" لال الواحدي:"
لوهم بشًء  لال ابن جرٌج:" ٌمول : ال تنتصحوا الٌهود والنصارى على دٌنكم ، وال تصّدِ

 .(ٓٔ)فً دٌنكم"
 .(ٔٔ)ٌمول : إن تطٌعوا أبا سفٌان" لال السدي:"

ٌَُردُّوكُْم َعلَى أَْعمَابِكُْم { ]آل عمران :   .(ٕٔ)[، "ي ٌردوكم إِلى الكفر"5ٗٔلوله تعالى:} 
 .(ٖٔ)ٌردَّكم كفاًرا" لال السدي:"ٌمول:

دة بعد اإلٌمان ، والكفر باهلل وآٌاته وبرسوله بعد  لال الطبري: أي:"  ٌحملوكم على الّرِ
 .(ٗٔ)اإلسبلم"
 .(٘ٔ)ٌرجعوكم إلى أول أمركم الشرن باهلل تعالى" لال الثعلبً:أي:" 

 .(ٙٔ)[، أي: فترجعوا إلى الخسران"5ٗٔلوله تعالى:}فَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌَن { ]آل عمران : 
 .(2ٔ)فتذهب دنٌاكم وآخرتكم" إسحاق:"لال ابن 

: فترجعوا عن إٌمانكم ودٌنكم الذي هداكم هللا له هالكٌن ، لد خسرتم  لال الطبري:أي:"
 .(1ٔ)أنفسكم ، وضللتم عن دٌنكم ، وذهبت دنٌاكم وآخرتكم"

                                                             

 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ، والكشاؾ:1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .21ٗ/ٖ(:ص1ٖٓٗ)انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٙالوجٌز: (5)
 .22ٕ/2(:ص2555أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .22ٕ/2(:ص1ٓٓٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .21ٗ/ٖ(:صٖٓٔٗ، وانب أبً حاتم)22ٕ/2(:ص1ٓٓٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .22ٕ/2(:ص2551أخرجه الطبري) (2ٔ)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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 الفوابد:
فضٌلة اإلٌمان إذ ٌوجه الخطاب إلى الناس بوصؾ اإلٌمان فً ممام اإلرشاد والتنبٌه،  -ٔ

 أن اإلٌمان ممتض لبلمتثال.و
وجوب الحذر من الكفار وأنه الٌجوز إطاعة الكافرٌن، ألنها وسٌلة إلى الكفر  -ٕ

 والخسران، كما انهم لن ٌدبروا امرا فٌه مصلحة للمسلمٌن واالسبلم أبدا.
أن الكفر خسارة، لموله:}فتنملبوا خاسرٌن{، وإذا كان الكفر خسارة فإن اإلٌمان ربح،  -ٖ

 أحدا اربح من المإمن فً هذه الدنٌا حتى لو كان فمٌرا وحٌدا.ولهذا النجد 
 المرآن

ٌُْر الن اِصِرٌَن ) ُ َمْواَلكُْم َوهَُو َخ  [ٓ٘ٔ({ ]آل عمران : ٓ٘ٔ}بَِل ّللا 

 التفسٌر:
 إنهم لن ٌنصروكم، بل هللا ناصركم، وهو خٌر ناصر، فبل ٌحتاج معه إلى نصرة أحد.

  ُ [، "أي: لٌسوا أنصاراً لكم حتى تطٌعوهم َٓ٘ٔمْواَلكُْم{]آل عمران : لوله تعالى: }َبِل َّللاَّ
 .(ٔ)بل هللا ناصركم فؤطٌعوا أمره"

 .(ٕ)أى ناصركم، ال تحتاجون معه إلى نصرة أحد ووالٌته" لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)أَْي: فاستؽنوا عن مواالة الكفَّار" لال الواحدي:" 
دكم لال الطبري: ٌعنً:"   .(ٗ)، أٌها المإمنون، فمنمذكم من طاعة الذٌن كفروا"أن هللا مسّدِ
 .(٘)لال ابن إسحاق: "}بل هللا موالكم{، إن كان ما تمولون بؤلسنتكم صدلا فً للوبكم" 
َ{ بالنصب على: بل أطٌعوا هللَا موالكم"   .(ٙ)ولرئ:"}َبِل َّللاَّ

ٌُْر النَّاِصِرٌَن{]آل عمران :  هو سبحانه خٌر ناصر وخٌر [، "أي ٓ٘ٔلوله تعالى:}َوهَُو َخ
 .(2)"معٌن فبل تستنصروا بؽٌره

 .(1)ناصركم فبل تستنصروهم"لال الواحدي: أي: فؤنا 
 .(5)ٌنصركم وٌعصمكم من أن ترجعوا كافرٌن" لال ابن أبً زمنٌن: ٌعنً:"

أي : فاعتصموا به وال تستنصروا بؽٌره ، وال ترجعوا على أعمابكم لال ابن إسحاق:"
ٌن عن    .(ٓٔ)دٌنكم"مرتّدِ
 الفوابد:

التحذٌر الشدٌد من طاعة الكفار ووالٌتهم، فهم أعداء اإلسبلم مهما أالنوا المول  -ٔ
 وزخرفوه.

ًُّ  إثبات الوالٌة هلل عّز وجل للمإمنٌن، وهً والٌة خاصة بالمإمنٌن، ومنه لوله: -ٕ ُ َوِل }َّللاَّ
 [.2ٕ٘النُّوِر{ ]البمرة : الَِّذٌَن آَمنُوا ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إَِلى 

 أن هللا تعالى ناصر ألولٌابه. -ٖ
 المرآن

ْل بِِه سُْلَطانًا َوَمؤَْواهُ  ِ َما لَْم ٌُنَّزِ ْعَب بَِما أَْشَركُوا بِاَّلل  ُم }َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب ال ِذٌَن َكفَُروا الرُّ
 [ٔ٘ٔ({ ]آل عمران : ٔ٘ٔالن اُر َوبِئَْس َمثَْوى الظ اِلِمٌَن )

                                                             

 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٙالوجٌز: (ٖ)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري:(ٗ)
 .21٘/ٖ(:صٖٗٔٗ، وابن أبً حاتم)21ٕ/2(:ص1ٓٓٔأخرجه الطبري)(٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٕٙالوجٌز: (1)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (5)
 .21٘/ٖ(:صٖ٘ٔٗ، وابن أبً حاتم)21ٕ/2(:ص1ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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 تفسٌر:ال
سنمذؾ فً للوب الذٌن كفروا أشدَّ الفزع والخوؾ بسبب إشراكهم باهلل آلهة مزعومة، لٌس 
لهم دلٌل أو برهان على استحمالها للعبادة مع هللا، فحالتهم فً الدنٌا: رعب وهلع من المإمنٌن، 

هذا الممام  أما مكانهم فً اآلخرة الذي ٌؤوون إلٌه فهو النار؛ وذلن بسبب ظلمهم وعدوانهم، وساء
 مماًما لهم.

 فً سبب نزول اآلٌة:
عن السدي ،لال : "لما ارتحل أبو سفٌان والمشركون ٌوم أحد أخرج الطبري بسنده 

هٌن نحو مكة ، انطلك أبو سفٌان حتى بلػ بعض الطرٌك. ثم إنهم ندموا فمالوا : ببس ما  متوّجِ
تركتموهم! ارجعوا فاستؤصلوهم! فمذؾ هللا صنعتم ، إنكم لتلتموهم ، حتى إذا لم ٌبك إال الشرٌد 

عز وجل فً للوبهم الرعب ، فانهزموا. فلموا أعرابًٌّا ، فجعلوا له ُجْعبل ولالوا له : إن لمٌت 
محمًدا فؤخبره بما لد جمعنا لهم. فؤخبر هللا عز وجل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، فطلبهم حتى بلػ حمراء األسد 

ذلن ، فذكر أبا سفٌان حٌن أراد أن ٌرجع إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وما لُذؾ فً ، فؤنزل هللا عز وجل فً 
. وذكر مماتل (ٔ)للبه من الرعب فمال: }سنلمً فً للوب الذٌن كفروا الرعب بما أشركوا باهلل{"

 .(ٕ)نحوه
ْعَب{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  [،" أي: سنمذؾ ٔ٘ٔ}َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ

 .(ٖ)فً للوب الذٌن كفروا الخوؾ والفزع"
 .(ٗ)الخوؾ حتى ال ٌرجعوا إلٌكم" لال الواحدي:أي:" 
 .(٘)أي: سنمذؾ، فً للوب الذٌن كفروا الرعب الخوؾ" لال الثعلبً:" 
ثم بشرهم بؤنه َسٌُلمً فً للوب أعدابهم الخوؾ منهم والذلة لهم ، بسبب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)شركهم"كفرهم و

فإنً سؤلمً فً للوب الذٌن كفروا الرعب الذي كنت أنصركم  لال ابن إسحاق:" 
 .(2)علٌهم"
لذؾ هللا فً للب أبً سفٌان فرجع إلى مكة فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:إن أبا سفٌان  لال ابن عباس:" 

 .(1)لد أصاب منكم طرفا ولد رجع ولذؾ هللا فً للبه الرعب"
السختٌانً: }سٌلمً{، بالٌاء، ٌعنً هللا عز وجل، لموله: }بل هللا موالكم{، ولرأ لرأ أٌوب  

 .(5)البالون: }سنلمً{، بالنون على التعظٌم
ولد ثبت فً الصحٌحٌن عن جابر بن عبد هللا لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :"أُْعِطٌُت َخْمًسا َلْم  

ْعِب َمِسٌَرةَ َشْهٍر ، َوُجِعَلْت ِلً األْرُض َمْسِجًدا ٌُْعَطُهنَّ أََحٌد ِمْن األْنبٌَِا ِء لَْبِلً : نُِصْرُت ِبالرُّ
ةً َوبُعِ  ًُّ ٌُْبَعُث إِلَى لَْوِمِه َخاصَّ ثُْت إَِلى َوَطُهوًرا ، َوأُِحلَّْت ِلً اْلؽََنابُِم ، َوأُْعِطٌُت الشَّفَاَعة َوَكاَن النَّبِ

ةً"  .(ٓٔ)النَّاِس َعامَّ
 .(ٔٔ)الرعب: استرخاء الموى وتمطعها من الخوؾ" ب:"لال الراؼ 

ْعَب{، ثمل عٌنه، أبو جعفر وابن عامر والكسابً وٌعموب، وهً اختٌار أبً  ولوله:} الرُّ
 .(ٔ)عبٌد وأبً حاتم وخففها اآلخرون

                                                             

 .1ٕٓ/2(:ص1ٖٓٓتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٕالوجٌز: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21٘/ٖ(:ص2ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم)(2)
 .21٘/ٖ(:صٖٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 (.ٕٔ٘وصحٌح مسلم برلم ) (ٖٖ٘صحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .5ٓ1/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
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ْل بِِه سُْلَطاًنا{ ]آل  ِ َما لَْم ٌُنَّزِ أي: بسبب [،" ٔ٘ٔعمران : لوله تعالى:}بَِما أَْشَركُوا بِاَّللَّ
 .(ٕ)"إِشراكهم باهلل وعبادتهم معه آلهة أخرى من ؼٌر حجة وال برهان

 .(ٖ)بما أشركوا بً" لال ابن إسحاق:" 
 .(ٗ)ٌعنً: ما لم ٌنزل به كتابا فٌه حجة لهم بالشرن"لال مماتل:"

ة"لال الواحدي:أي:" بإشراكهم باهلل   .(٘)األصنام التً ٌَعبدونها مع هللا بؽٌر حجَّ
أى: كان السبب فً إلماء هللا الرعب فً للوبهم إشراكهم به ما لم ٌنزل  الزمخشري:"لال 

 .(ٙ)به سلطانا آلهة لم ٌنزل هللا بإشراكها حجة"
 .(2)"[، "أي: مستمرهم النارٔ٘ٔ: }َوَمؤَْواهُُم النَّاُر { ]آل عمران  لوله تعالى:

 .(1)ْي: مرجعهم النَّار"أ لال الواحدي:"
[،" أي: ببس ممام الظالمٌن نار ٔ٘ٔ}َوبِبَْس َمثَْوى الظَّاِلِمٌَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(5)"جهنم
 الفوابد:

 بٌان عظمة هللا، من لوله:}سنلمً{. -ٔ
ْعَب{،  -ٕ أن محل اإلرادة والتدبٌر للبدن هو الملب، لموله: }َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ

الدماغ الٌدبر، بل ٌتصور ثم ٌرسل الصورة إلى الملب، والملب  ولٌس المحل هو الدماغ، ألن
ٌَْفمَُهوَن بَِها{ ]األعراؾ :  ٌحكم، لال تعالى:  [.25ٔ} لَُهْم لُلُوٌب اَل 

أن إلماء الرعب فً للب األعداء من اكبر النصر، لموله:}وهو خٌر الناصرٌن{، ثم لال:  -ٖ
 ْعَب{، فالرعب من ألوى أسباب النصر.}َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ 

 إثبات األسباب لموله:}بما أشركوا{. -ٗ
أنه إذا كان الرعب ٌلمى فً للوب المشركٌن إلشراكهم، فإن األمن ٌلمى فً للوب  -٘

المإمنٌن لتوحٌدهم، ألن ما ثبت للشًء ثبت ضده لضده، فكلما كان اإلنسان اشد إٌمانا باهلل وأشد 
واستمرارا، ألنه ألوى توكبل علً هللا، والتوكل من ألوى اسباب األمن  توحٌدا له كان أشد امنا

 ومصابرة األعداء، حتى أن من الناس من ٌموم توكله على هللا ممام الدواء فً الشفاء.
ْل بِِه سُْلَطانًا{، وهذا نداء على المشركٌن  -ٙ أنه ال دلٌل ألحد على شركه، لموله:} َما لَْم ٌَُنّزِ

 وإعبلن بسفههم.
 ثبات الجزاء، لموله:}ومؤواهم النار{.إ -2
 إثبات أن النار مؤوى الكافرٌن. -1
 ذم النار ومثواها والعٌاذ باهلل. -5

 المرآن
ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه َحت ى إِذَا َفِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فًِ اْْلَْمِر وَ  ٌْتُْم }َولَمَْد َصَدلَكُُم ّللا  َعَص

ْنٌَا َوِمْنكُْم َمْن ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ ثُم  َصَرفَكُْم َعْنُهْم  ِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َما تُِحبُّوَن ِمْنكُْم َمْن ٌُِرٌُد الدُّ
ُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن )  [ٕ٘ٔ({ ]آل عمران : ِٕ٘ٔلٌَْبتَِلٌَكُْم َولَمَْد َعفَا َعْنكُْم َوّللا 

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .21٘/ٖ(:ص2ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖ)
 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٕالوجٌز: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٖٕالوجٌز: (1)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (5)
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بإذنه « أُحد»وعدكم به من نصر، حٌن كنتم تمتلون الكفار فً ؼزوة  ولمد حمك هللا لكم ما
تعالى، حتى إذا َجبُنتم وضعفتم عن المتال واختلفتم: هل تبمون فً موالعكم أو تتركونها لجمع 
الؽنابم مع َمن ٌجمعها؟ وعصٌتم أمر رسولكم حٌن أمركم أال تفارفوا أماكنكم بؤي حال، حلَّت 

أراكم ما تحبون من النصر، وتبٌَّن أن منكم َمن ٌرٌد الؽنابم، وأن منكم  بكم الهزٌمة من بعد ما
َمن ٌطلب اآلخرة وثوابها، ثم صرؾ هللا وجوهكم عن عدوكم؛ لٌختبركم، ولد علم هللا ندمكم 

 وتوبتكم فعفا عنكم، وهللا ذو فضل عظٌم على المإمنٌن.
 فً سبب نزول اآلٌة عدة ألوال:

لوله:}ولمد صدلكم هللا وعده{، وذلن ٌوم أحد ، لال لهم  ربٌع:"أحدها: أخرج الطبري عن ال
:  إنكم ستظهرون ، فبل أعِرفنَّ ما أصبتم من ؼنابمهم شٌبًا، حتى تفُرؼوا  ! فتركوا أمر نبً هللا 

هم ملسو هيلع هللا ىلص ، وعصوا ، وولعوا فً الؽنابم ، ونسوا َعْهده الذي َعِهده إلٌهم ، وخالفوا إلى ؼٌر ما أمر
 .(ٔ)به"

ٌعنً :  -والثانً: وأخرج الطبري  عن ابن عباس : "أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث ناًسا من الناس 
فكانوا من ورابهم ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  كونوا هاهنا ، فرّدوا وجه من فرَّ منا ،   -ٌوم أُحد 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما هزم الموم هو وأصحابه ، لال الذٌن وكونوا حرًسا لنا من لِبل ظهورنا . وإن 
كانوا ُجعلوا من ورابهم ، بعضهم لبعض ، لما رأوا النساء ُمْصِعدات فً الجبل ورأوا الؽنابم ، 

خرى :  لالوا:  انطلموا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤدركوا الؽنٌمة لبل أن تسبموا إلٌها  ! ولالت طابفة أ
بل نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنثبت مكاننا  ! فذلن لوله : }منكم من ٌرٌد الدنٌا{، للذٌن أرادوا الؽنٌمة  
}ومنكم من ٌرٌد اآلخرة{، للذٌن لالوا:نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونثبت مكاننا  . فؤتوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان 

وا بٌنهم ٌمول : }وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون{، كانوا لد رأوا الفتح فشبل حٌن تنازع
 .(ٕ)والؽنٌمة"

والثالث: أخرج الطبري عبٌد بن سلٌمان لال:" سمعت الضحان ٌمول فً لوله : }منكم من 
لمٌن ، فمال :  ٌرٌد الدنٌا ومنكم من ٌرٌد اآلخرة{ ، فإن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر ٌوم أحد طابفة من المس

كونوا َمْسلحة للناس ، بمنزلٍة أمَرهم أن ٌثبتوا بها ، وأمرهم أن ال ٌبرحوا مكانهم حتى ٌؤذن لهم. 
فلما لمً نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد أبا سفٌان ومن معه من المشركٌن ، هزمهم نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص! فلما رأى 

م المشركٌن ، انطلك بعضهم وهم ٌتنادون : الؽنٌمة! الؽنٌمة! ال المسلحةُ أن هللا عز وجل هز
تفتكم  ! وثبت بعضهم مكانهم ، ولالوا : ال نَرٌم موضعنا حتى ٌؤذن لنا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص!. ففً ذلن 
نزل :  }منكم من ٌرٌد الدنٌا ومنكم من ٌرٌد اآلخرة{، فكان ابن مسعود ٌمول : ما شعرت أن 

. وري عن ابن (ٖ)ن أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌرٌد الدنٌا وعَرَضها، حتى كان ٌوم أحد"أحًدا م
 .(ٗ)عباس نحو ذلن

عن سعٌد بن عبد الرحمن بن أبزى، فً لوله عز وجل: والرابع: أخرج ابن المنذر بسنده 
فجعلهم بإزاء }حتى إذا فشلتم{ لال: " وكان وضع خمسٌن رجبل من أصحابه، علٌهم عبد هللا، 

خالد بن الولٌد على جبل المشركٌن فلما هزم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الناس، لال نصؾ أولبن: نذهب حتى 
نلحك بالناس، وال ٌفوتنا بالؽنابم ولال بعضهم: لد عهد إلٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ال نرٌم حتى ٌحدث 

رلتهم حمل علٌهم، فماتلوا حتى ماتوا، فؤنزل هللا جل وعز  إلٌنا، لال: فلما رأى خالد بن الولٌد
 .(٘)فٌهم: }ولمد صدلكم هللا وعده{، إلى لوله: }وعصٌتم{، فجعل أولبن الذٌن انصرفوا عصاة"

صلى هللا علٌه  -والخامس: نمل الواحدي عن دمحم بن كعب المرظً: "لما رجع رسول هللا 
بوا ٌوم أحد، لال ناس من أصحابه: من أٌن أصابنا هذا إلى المدٌنة ولد أصٌبوا بما أصٌ -وسلم 

                                                             

 .1ٕٙ/2(:ص1ٓٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 ..5ٕٔ-5ٕٓ/2(:ص1ٕٓٗتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕٗ/2(:ص1ٖٕٓتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٕ(:صٙ٘ٓٔتفسٌر ابن المنذر) (٘)
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ولد وعدنا هللا النصر؟ فؤنزل هللا تعالى: }ولمد صدلكم هللا وعده{ اآلٌة إلى لوله: }منكم من ٌرٌد 
 .(ٔ)الدنٌا{ ٌعنً الرماة الذٌن فعلوا ما فعلوا ٌوم أحد"

لال : صرؾ الموم  فً لوله :  ثم صرفكم عنهم  ، والخامس: أخرج الطبري عن الحسن:"
عنهم ، فمتل من المسلمٌن بعدَّة من أسروا ٌوم بدر ، ولُتل عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكسرت رباعٌته 
، وشُّج فً وجهه ، وكان ٌمسح الدم عن وجهه وٌمول :  كٌؾ ٌفلح لوم فعلوا هذا بنبٌِّهم وهو 

ٌَْس لََن ِمَن األَ  ٌء{ ]سورة آل عمران : ٌدعوهم إلى ربهم  ؟ فنزلت : } لَ ًْ [ ، اآلٌة. 1ْٕٔمِر َش
فمالوا : ألٌس كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعدنا النصر ؟ فؤنزل هللا عز وجل :  }ولمد صدلكم هللا وعده{  

 .(ٕ)إلى لوله :}ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم ولمد عفا عنكم{"
 ُ [، أي:" ولمد حمك هللا لكم ما وعدكم َٕ٘ٔوْعَدهُ{]آل عمران: لوله تعالى:}َوَلمَْد َصَدلَكُُم َّللاَّ

 .(ٖ)به من نصر"
 .(ٗ)أي : لمد وفٌَُت لكم بما وعدتكم من النصر على عدوكم" لال ابن إسحاق:"

وذلن ٌوم أحد ، لال لهم :إنكم ستظهرون ، فبل أعِرفنَّ ما أصبتم من ؼنابمهم  لال الربٌع:"
كوا أمر نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وعصوا ، وولعوا فً الؽنابم ، ونسوا َعْهده شٌبًا ،  حتى تفُرؼوا  ! فتر

 .(٘)الذي َعِهده إلٌهم ، وخالفوا إلى ؼٌر ما أمرهم به"
والوعد  الذي كان وعَدهم على لسانه بؤحد ، لوله للرماة : اثبتوا مكانكم وال  لال الطبري:"

ا لن نزال ؼالبٌن ما ثبتم مكانكم  . وكان وعدهم رسول تبرحوا ، وإن رأٌتمونا لد هزمناهم ، فإن
 .(ٙ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص النصر ٌومبذ إن انتهوا إلى أمره"

"ذلن كان ٌوم أحد ألن عدوهم كان ثبلثة آالؾ مماتل ، فلما واجهوهم كان لال ابن كثٌر:إن
ماة وفشل بعض الظفر والنصر أول النهار لئلسبلم ، فلما حصل ما حصل من عصٌان الرُّ 

 ُ المماتلة ، تؤخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة، ولهذا لال:}َولَمَْد َصَدلَكُُم َّللاَّ

 .(2)َوْعَدهُ{،أي:أول النهار"
ولال الماسمً:"}ولمد صدلكم هللا وعده{ فً لوله:}وإن تصبروا وتتموا ال ٌضركم 

 .(1)كٌدهم{"
برز رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المشركٌن بؤحد ، أمر الرماة ، عن السدي لال : "لما أخرج الطبري 

فماموا بؤصل الجبل فً وجوه خٌل المشركٌن ولال :  ال تبرحوا مكانكم إن رأٌتمونا لد هزمناهم 
ر علٌهم عبد هللا بن جبٌر ، أخا خّوات بن جبٌر. ثم  ، فإنا لن نزال ؼالبٌن ما ثبتم مكانكم ،  وأمَّ

بن عثمان ، صاحب لواء المشركٌن ، لام فمال : ٌا معشر أصحاب دمحم ، إنكم تزعمون إّن طلحة 
له هللا بسٌفً  لكم بسٌوفنا إلى الجنة! فهل منكم أحد ٌعّجِ لنا بسٌوفكم إلى النار ، وٌعّجِ أن هللا ٌعّجِ

لنً بسٌفه إلى النار ؟ فمام إلٌه علً بن أبً طالب فمال : والذي نف سً بٌده ، ال إلى الجنة! أو ٌعّجِ
لنً بسٌفن إلى الجنة! فضربه علً فمطع رجلَه  لن هللا بسٌفً إلى النار ، أو ٌعّجِ أفارلن حتى ٌعّجِ
، فسمط ، فانكشفت عورته ، فمال : أنشدن هللا والرحم ، ابَن عم! فتركه، فكبّر رسول هللا صلى 

ًّ أصحابه : ما منعن أن تجهز علٌه ؟ لال : إّن ابن عمً ناشدنً حٌن  هللا علٌه وسلم ، ولال لعل
انكشفت عورته ، فاستحٌٌت منه، ثم شد الزبٌر بن العوام والممداد بن األسود على المشركٌن 
فهزماهم ، وحمل النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فهزموا أبا سفٌان. فلما رأى ذلن خالد بن الولٌد وهو على 

لما نظر الرماة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فً خٌل المشركٌن حمل ،  فرمته الرماة ، فانممع. ف

                                                             

 .ٕٙٔأسباب النزول: (ٔ)
 .52ٕ/2(:ص1ٓٗٔأخرجه الطبري)(ٕ)
 .5ٌٙر المٌسر:التفس (ٖ)
 .1ٕ٘/2(:ص1ٓٔٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕ٘/2(:ص1ٓٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (1)
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جوؾ عسكر المشركٌن ٌنتهبونه ، بادروا الؽنٌمة ، فمال بعضهم : ال نترن أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص!. 
فانطلك عامتهم فلحموا بالعسكر. فلما رأى خالد للة الرماة صاح فً خٌله ، ثم حمل فمتل الرماة ، 

ل على أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص. فلما رأى المشركون أّن خٌلهم تماتل ، تنادوا فَشدُّوا على ثم حم
 .(ٔ)المسلمٌن فهزموهم ولتلوهم"

عن ابن عباس :"لوله : }ولمد صدلكم هللا وعده إذ تحسُّونهم بإذنه{، فإن أبا سفٌان ألبل و 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤذَّن فً الناس ، فاجتمعوا  فً ثبلث لٌال خلون من شّوال حتى نزل أحًدا ، وخرج

ر على الخٌل الزبٌر بن العوام ، ومعه ٌومبذ الممداد بن األسود الكندي. وأعطى رسول هللا  ، وأمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص اللواء رجبل من لرٌش ٌمال له : مصعب بن عمٌر. وخرج حمزة بن عبد المطلب بالحسَّر، 

ٌن ٌدٌه. وألبل خالد بن الولٌد على خٌل المشركٌن ومعه عكرمة بن أبً جهل. وبعث حمزة ب
فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزبٌر ولال :  استمبل خالد بن الولٌد فكن بإزابه حتى أوذنن  . وأمر بخٌل 

البلت أخرى ، فكانوا من جانب آخر ، فمال :  ال تبرحوا حتى أوذنكم  . وألبل أبو سفٌان ٌحمل 
والعزى ، فؤرسل النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى الزبٌر أن ٌحمل ، فحمل على خالد بن الولٌد فهزمه ومن معه ، 
كما لال :  }ولمد صدلكم هللا وعده إذ تُحسُّونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فً األمر وعصٌتم 

 .(ٕ)صرهم وأنه معهم"من بعد ما أراكم ما تحبُّون{، وإّن هللا وعد المإمنٌن أن ٌن
ابن إسحاق:" حدثنً دمحم بن مسلم بن عبٌد هللا الزهري ، ودمحم بن ٌحٌى بن حبان ، ولال 

وعاصم بن عمر بن لتادة ، والحصٌن بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، وؼٌرهم 
اجتمع فٌما ذكر أن كلهم لد حدَّث ببعضها ، وأن حدٌثهم  -فً لصة ذكرها عن أحد  -من علمابنا 

ساق من الحدٌث ، فكان فٌما ذكر فً ذلن : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نزل الشعب من أُحد فً عُدوة 
الوادي إلى الجبل ، فجعل ظهره وعسكره إلى أُحد ، ولال :  ال ٌماتلنَّ أحٌد ، حتى نؤمره بالمتال، 

حت لرٌش الظهر من لناة للمسلمٌن ، فمال  (ٗ)مؽةوالكُراع ، فً زروع كانت بالصَّ  (ٖ)ولد سرَّ

ولما نُضاِرب!  (٘)رجل من األنصار حٌن نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن المتال : أترعى زروع بنً لٌلة
نُضاِرب! وتعبَّؤ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للمتال وهو فً سبعمبة رجل، وتعبؤت لرٌش وهم ثبلثة آالؾ ،  

، فجعلوا على مٌمنة الخٌل خالد بن الولٌد ، وعلى مٌسرتها (ٙ)ومعهم مابتا فرس لد َجنَبوها
عكرمة بن أبً جهل. وأمرَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الرماة عبد هللا بن جبٌر ، أخا بنً عمرو بن 

الخٌل بالنبل  (2)عوؾ ، وهو ٌومبذ ُمعلم بثٌاب بٌض ، والرماةُ خمسون رجبل ولال :  انضح عنا
خلفنا! إن كانت لنا أو علٌنا فؤثبت مكانن ، ال نإتٌَنَّ من لبلن، فلما التمى  بالنبل ، ال ٌؤتونا من

، والتتلوا ، حتى حمٌت الحرب ، ولاتل أبو دجانة حتى أمعن فً (1)الناس ودنا بعضهم من بعض

                                                             

 .1ٕٕ-1ٕٔ/2(:ص1ٓٓٗتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٕ/2(:ص1ٓٓ2أخرجه الطبري) (ٕ)
 والكراع : اسم ٌجمع الخٌل والسبلح ، وٌعنً هنا الخٌل. الظهر : اإلبل التً ٌحمل علٌها وٌركب.(ٖ)
 الصمؽة  : أرض فً ناحٌة أحد. و  لناة  واد ٌؤتً من الطابؾ ، حتى ٌنتهً إلى أصل لبور الشهداء بؤحد.(ٗ)
 بنو لٌلة : هم األوس والخزرج ، األنصار. ولٌلة : أم لدٌمة لهم ٌنسبون إلٌها.(٘)
)بضم النون( جنبًا )بالتحرٌن( فهو مجنوب وجنٌب ، وخٌل جنابب : إذا لادهما جنب الفرس واألسٌر ٌجنبه (ٙ)

 لادهما إلى جنبه. وٌمال :  خٌل مجنبة  بتشدٌد النون مثلها.
 نضح عنه : ذب عنه ، ورد عنه ونافح.(2)
 هذا اختصار مخل جًدا ، فإن أبا جعفر لفك كبلم ابن إسحاق ، والذي رواه ابن هشام مخالؾ لال المحمك:" (1)

فً ترتٌبه لما جاء فً خبر الطبري هنا. وذلن أنه من أول لوله :  وأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الرماة. . .  ممدم 
. أما لوله :  فلما التمى الناس  فإنه ٌؤتً فً السٌرة 2ٔ،  5ٙ:  ٖعلى لوله :  وتعبؤت لرٌش  ، وذلن فً السٌرة 

تمى الناس ، ودنا بعضهم من بعض ، لامت هند بنت عتبة فً النسوة ، وسٌاق الجملة :  فلما ال 2ٕفً ص 
البلتً معها ، وأخذن الدفوؾ ٌضربن بها خلؾ الرجال وٌحرضنهم  ، وساق ما كان من أمرهن ، ثم لال :  لال 
ابن إسحاق : فالتتل الناس حتى حمٌت الحرب ، ولاتل أبو دجانة حتى أمعن فً الناس  ، أما لوله بعد ذلن :  
وحمزة بن عبد المطلب. . .  ، فهو عطؾ علً  ولاتل أبو دجانة  ، استخرجه الطبري من سٌاق سٌرة ابن 

، ال من نصه. ولد تركت ما فً التفسٌر على حاله ، ألنه خطؤ من أبً جعفر نفسه وال شن.  22:  ٖإسحاق 
 [.1ٕٗ/2".]تفسٌر الطبري:1ٕ:  ٖوأما لوله :  ثم أنزل هللا نصره. . .  إلى آخر األثر فهو فً السٌرة 
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فً الناس ، وحمزة بن عبد المطلب وعلً بن أبى طالب ، فً رجال من المسلمٌن. فؤنزل هللا 
وعده ، فحسُّوهم بالسٌوؾ حتى كشفوهم ، وكانت الهزٌمةَ ال شن  عز وجل نصره وصدلهم

 .(ٔ)فٌها"
رات هوارب، و لال الزبٌر : "وهللا لمد رأٌتُنً أنظر إلى َخَدم هند ابنة عتبة وصواحبها مشّمِ

ما دون إحداهن للٌٌل وال كثٌر ، إذ مالت الرماة إلى العسكر حٌن كشفنا الموَم عنه ٌرٌدون النهب 
ظهورنا للخٌل ، فؤتٌنا من أدبارنا. وصرخ صارٌخ :  أال إّن محمًدا لد لُتل  ! فانكفؤنا ،  ، وخلَّوا

 .(ٕ)وأنكفؤ علٌنا الموم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء ، حتى ما ٌدنو منه أحٌد من الموم"
كم أي: إذ "تمتلونهم بتسلٌطه إٌا[، ٕ٘ٔلوله تعالى:}إِْذ تَُحسُّونَُهْم ِبإِْذنِِه{]آل عمران: 

 .(ٖ)علٌهم"
 .(ٗ)أي تمتلونهم لتبل كثٌرا، بتٌسٌره وتوفٌمه" لال الماسمً:"

 .(٘)إذ تحسونهم بإذنً ، وتسلٌطً أٌدٌكم علٌهم ، وكفًِّ أٌدٌهم عنكم" لال ابن إسحاق:"
 .(ٙ)ٌعنً تمتلونهم بإذنه ٌوم أحد ولكم النصر علٌهم" لال مماتل:"

 .(2)تستؤصلونهم لتبل" لال أبو عبٌدة:"
 ،(5). وكذلن روي عن عبٌد هللا بن عبدهللا(1)الحسُّ : المتل" لال عبدالرحمن بن عوؾ:"

، وابن (٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، والربٌع(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)،والحسن(ٓٔ)وابن عباس
 .(ٙٔ)إسحاق

 :(2ٔ)أي: تمتلونهم لتبل ذرٌعا سرٌعا شدٌدا، لال الشاعر لال الثعلبً:"
 حسسناهم بالسٌؾ حسا فؤصبحت          بمٌتهم لد شردوا وتبددوا 

ولال أبو عبٌدة: الحس االستٌصال بالمتل، " ٌمال: أحسسناهم من عند آخرهم، أي: 
 [ٌمال: جراد محسوس إذا لتله البرد، وسنة حسوس إذا أتت على كل شًء.، ]و(1ٔ)استؤصلناهم"

 :(5ٔ)لال روبة
 .(ٕٓ)تؤكل بعد األخضر الٌبٌسا"     إذا شكونا سنة حسوسا        

لال الراؼب:" الحس: ٌمال لئلصابة بالحاسة نحو عنته وٌدٌته، أي أصبته بهما، وٌمال  
تارة إلصابة الحاس نحو بطنته وظهرته، أي أصبتهما، ولما كان إصابة الحاسة لد ٌتولد منه فمد 

  .(ٔ)ون تسهٌله وتوفٌمه"الروح استعٌر للمتل، وإذنه هاهنا ٌصح أن ٌكون أمره، وأن ٌك

                                                             

 .1ٕٗ-1ٖٕ/2(:ص1ٓٓ1أخرجه الطبري)(ٔ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/2(:ص1ٓٓ5أخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (ٗ)
 .15ٕ/2(:ص1ٕٕٓأخرجه الطبري)(٘)
 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص5ٗٓٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .12ٕ/2(:ص1ٕٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .12ٕ/2(:ص1ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .11ٕ/2(:ص1ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .11ٕ-12ٕ/2(:ص1ٓٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٕ٘/ٗ، والمطربً:1ٗٔ/ٖلم ألؾ علٌه، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: (2ٔ)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص5ٗٓٔأخرجه ابن المنذر) (1ٔ)
 ، واللسان، مادة"حسس".ٕٗ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز:٘ٓٔ/ٔ، وهو فً مجاز المرآن:2ٕدٌوانه: (5ٔ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٓ)
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حتى إذا جبنتم  [، أي:"ٕ٘ٔلوله تعالى:}َحتَّى إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فًِ اأْلَْمِر{]آل عمران: 
 .(ٕ)وضعفتم، واختلفتم فً أمر هللا"

 .(ٖ)لال الصابونً:" أي: حتى إِذا اجبنتم وضعفتم واختلفتم فً أمر الممام فً الجبل"
حتى إذا فشلتم جبنتم وضعؾ رأٌكم، أو ملتم إلى الؽنٌمة فإن الحرص من  لال البٌضاوي:"

 .(ٗ)ضعؾ العمل. }وتنازعتم فً األمر{، ٌعنً: اختبلؾ الرماة"
}حتى إذا فشلتم{، أي: تخاذلتم،}وتنازعتم فً األمر{، أي: اختلفتم فً  لال ابن إسحاق:"

 .(٘)أمري "
كان تنازعهم أنه لال بعضهم: ننطلك  ٌعنى ضعفتم عن ترن المركز، ]و[ لال مماتل:"

 .(ٙ)" -ملسو هيلع هللا ىلص -فتصٌب الؽنابم، ولال بعضهم: ال نبرح المركز كما أمرنا رسول هللا
 .(2)لال ابن جرٌج :" لال ابن عباس : الفَشل : الجبن"

}حتى إذا فشلتم{، ٌمول : جبنتم عن عدوكم، }وتنازعتم فً األمر{،  لال الربٌع بن أنس:"
مول:اختلفتم، }وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون{، وذلن ٌوم أحد لال لهم :  إنكم ستظهرون ٌ

، فبل أعرفنَّ ما أصبتم من ؼنابمهم شٌبًا حتى تفرؼوا، فتركوا أمر نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وعصوا ، 
رهم به ، فانمذؾ وولعوا فً الؽنابم ، ونسوا عهده الذي عهده إلٌهم ، وخالفوا إلى ؼٌر ما أم

 .(1)علٌهم عدوهم ، من بعد ما أراهم فٌهم ما ٌحبون"
الفشل: ضعؾ النجٌزة، وذلن ٌكون عن الحرب، وعن السخاء، بل عن  لال الراؼب:"

تحمل المضض، وجعل تعالى مٌلهم إلى الؽنٌمة فشبل، فإن الحرص والبخل من فشل 
 .(5)النجٌزة"

 .(ٓٔ)رأى"والفشل: الجبن وضعؾ ال لال الزمخشري:"
ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َما تُِحبُّوَن{]آل عمران:  [، أي: "وعصٌتم نبٌكم ٕ٘ٔلوله تعالى:} َوَعَص

 .(ٔٔ)من بعد ما أراكم هللا ما تحبون من النصر والظفر"
وخالفتم نبٌكم ، فتركتم أمره وما عهد إلٌكم من بعد الذي أراكم هللا ، أٌها  لال الطبري:أي:"

المإمنون بدمحم ، من النصر والظفر بالمشركٌن ، وذلن هو الهزٌمة التً كانوا هزموهم عن 
نسابهم وأموالهم لبل ترن الرماة مماعدهم التً كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألعدهم فٌها ، ولبل خروج 

 .(ٕٔ)خٌل المشركٌن على المومنٌن من ورابهم"
}وعصٌتم{ ، أي : تركتم أمر نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وما عهد إلٌكم ، ٌعنً الرماة، } لال ابن إسحاق:"

 .(ٖٔ)من بعد ما أراكم ما تحبون{، أي : الفتح ال شن فٌه ، وهزٌمة الموم عن نسابهم وأموالهم"
 .(ٗٔ)تحبون{، ٌعنً : من الفتح" عن الحسن: }من بعد ما أراكم ما

فكانوا من  -ٌعنً : ٌوم أُحد  -أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث ناًسا من الناس لال ابن عباس:" 
ورابهم ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  كونوا هاهنا ، فرّدوا وجه من فرَّ منا ، وكونوا حرًسا لنا من لِبل 

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٔ-5ٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .15ٕ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .5ٕٕ/2(:ص1ٕٓ1أخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖٓ-ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٕٔ/2(:ص1ٕٓ٘أخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٔ/2(:ص1ٕٓٙأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .15ٕ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .15ٕ/2تفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .5ٕٕ/2(:ص1ٕٓ1أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٕ/2(:ص1ٕٓ5أخرجه الطبري) (ٗٔ)
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هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما هزم الموم هو وأصحابه ، لال الذٌن كانوا ُجعلوا من ورابهم ، ظهورنا  . وإن رسول 
بعضهم لبعض، لما رأوا النساء ُمْصِعدات فً الجبل ورأوا الؽنابم، لالوا :  انطلموا إلى رسول 

بل نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤدركوا الؽنٌمة لبل أن تسبموا إلٌها  ! ولالت طابفة أخرى : 
فنثبت مكاننا  ! فذلن لوله :  منكم من ٌرٌد الدنٌا  ، للذٌن أرادوا الؽنٌمة  ومنكم من ٌرٌد اآلخرة  

 ، للذٌن لالوا :  نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونثبت مكاننا  . فؤتوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان فشبل حٌن تنازعوا
 .(ٔ)بٌنهم ٌمول: }وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون{، كانوا لد رأوا الفتح والؽنٌمة"

نصر هللا المإمنٌن على المشركٌن حتى ركب نساء المشركٌن على كل صعب  لال مجاهد:"
 على بؽلته وذلول ثم أدٌل علٌهم المشركون بمعصٌتهم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، حٌن حرضهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕ)الشهباء. ولال: رب اكفنٌهم بما شبت"
ْنٌَا{]آل عمران:   .(ٖ)[، أي: منكم من "أي ٌطلب الؽنٌمة"ٕ٘ٔلوله تعالى:}ِمْنكُْم َمْن ٌُِرٌُد الدُّ

 .(ٗ)هإالء الذٌن ٌجترون الؽنابم" لال الحسن:"
أي : الذٌن أرادوا النهب رؼبة فً الدنٌا وترَن ما أمروا به من الطاعة  لال ابن إسحاق:"

 .(٘)التً علٌها ثواب اآلخرة"
ٌعنً جل ثناإه بموله :  منكم من ٌرٌد الدنٌا ، الذٌن تركوا ممعدهم الذي  لال الطبري:"

عب من أُحد لخٌل المشركٌن ، ولح موا بعسكر المسلمٌن طلب ألعدهم فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الّشِ
 .(ٙ)النهب إذ رأوا هزٌمة المشركٌن "

 .(2)فالذٌن انطلموا ٌرٌدون الؽنٌمة هم أصحاب الدنٌا" لال السدي:"
، لال : ابن جرٌج :" لال ابن مسعود : ما علمنا أن أحًدا من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

حتى نزل فٌنا  ، وفً رواٌة أخرى:"(1)علٌه وسلم كان ٌرٌد الدنٌا وعَرَضها ، حتى كان ٌومبذ"
ما  ، وفً رواٌة ابن عباس عنه:"(5)ٌوم أحد :  منكم من ٌرٌد الدنٌا ومنكم من ٌرٌد اآلخرة"

 .(ٓٔ)شعرُت أن أحًدا من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌرٌد الدنٌا وعَرضها ، حتى كان ٌومبذ
[، أي: "وأن منكم َمن ٌطلب اآلخرة ٕ٘ٔةَ{]آل عمران: لوله تعالى:} َوِمْنكُْم َمْن ٌُِرٌُد اآْلِخرَ 

 .(ٔٔ)وثوابها"
 .(ٕٔ)الذٌن ٌتبعونهم ٌمتلونهم" لال الحسن:"

أي:الذي جاهدوا فً هللا لم ٌخالفوا إلى ما نهوا عنه لعرض من الدنٌا  لال ابن إسحاق:"
 .(ٖٔ)رؼبة فٌها، رجاء ما عند هللا من حسن ثوابه فً اآلخرة"

ٌعنً بذلن : الذٌن ثبتوا من الرماة فً مماعدهم التً ألعدهم فٌها رسول هللا  لال الطبري:"
ملسو هيلع هللا ىلص ، واتبعوا أمره ، محافظة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وابتؽاء ما عند هللا من الثواب بذلن من 

 .(ٗٔ)فعلهم والدار اآلخرة"
 .(ٔ)الؾ لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ، أرادوا اآلخرة"والذٌن بموا ولالوا : ال نخ لال السدي:"

                                                             

 .5ٕٔ-5ٕٓ/2(:ص1ٕٓٗأخرجه الطبري) (ٔ)
 .211/ٖ(:ص1ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٓٗأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٙ/2(:ص1ٖٓ5أخرجه الطبري)(٘)
 .5ٖٕ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗٔ/2(:ص1ٖٓٓأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٖٓبري)أخرجه الط (1)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٓ٘أخرجه الطبري)(5)
 .5ٕٙ/2(:ص1ٖٓ1أخرجه الطبري)(ٓٔ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٓٗأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٙ/2(:ص1ٖٓ5أخرجه الطبري)(ٖٔ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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[، "أي: ثم ردكم بالهزٌمة عن ٕ٘ٔلوله تعالى:} ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلٌَْبتَِلٌَكُْم{]آل عمران: 
 .(ٕ)الكفار لٌمتحن إٌِمانكم"
السنة على:  ٌعنً: فً الولعة الثانٌة حٌن عاد المشركون، وهذا دلٌل ألهل لال السمعانً:"

أن أفعال العباد مخلولة؛ حٌث نسب هللا تعالى هزٌمة المسلمٌن إلى نفسه مع ولوع الفعل منهم، 
 .(ٖ)فمال: }ثم صرفكم عنهم{"

ثم كفكم عنهم حتى حالت الحال فؽلبوكم. لٌبتلٌكم على المصابب  لال البٌضاوي: أي:"
 .(ٗ)وٌمتحن ثباتكم على اإلٌمان عندها"

 .(٘)أي : صرفكم عنهم لٌختبركم ، وذلن ببعض ذنوبكم" لال ابن إسحاق:"
 .(ٙ)} ثم صرفكم عنهم{من بعد أن أظفركم علٌهم }لٌبتلٌكم{ بالمتل والهزٌمة" لال مماتل:"

ثم صرفكم ، أٌها المإمنون ، عن المشركٌن بعد ما أراكم ما تحبون  لال الطبري: ٌعنً:"
فٌهم وفً أنفسكم ، من هزٌمتكم إٌاهم وظهوركم علٌهم ، فردَّ وجوهكم عنهم لمعصٌتكم أمر 
رسولً ، ومخالفتكم طاعته ، وإٌثاركم الدنٌا على اآلخرة عموبةً لكم على ما فعلتم ،  لٌبتلٌكم  ، 

 .(2)ٌتمٌز المنافك منكم من المخلص الصادق فً إٌمانه منكم"ٌمول : لٌختبركم ،  ف
 .(1)ثم ذكر حٌن مال علٌهم خالد بن الولٌد : }ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم{" لال السدي:"
صرؾ الموم عنهم ، فمتل من المسلمٌن بعدَّة من أسروا ٌوم بدر ، ولُتل عم لال الحسن:"

 .(5)عٌته ، وشُّج فً وجهه"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكسرت ربا
 أي: ذلن الصرؾ كان لكم من هللا ابتبلء ومحنة. لال الماترٌدي:"

من هللا ابتبلء؛ لٌعلم من لد علم أنه ٌعصً  -الذي منكم كان-ولٌل: كان ذلن العصٌان 
 .(ٓٔ)عاصٌا"

 .(ٔٔ)"[،أي:" ولد صفح عنكم مع العصٌانٕ٘ٔلوله تعالى:}َولَمَْد َعَفا َعْنكُْم{]آل عمران: 

 .(ٕٔ)لال مماتل:" حٌث لم تمتلوا جمٌعا عموبة بمعصٌتكم"
 .(ٖٔ)ٌعنً الفبة المنهزمة ٌوم أحد حٌن لم ٌستؤصلهم جمٌعاً" لال التستري:"

 .(ٗٔ)تفضبل، ولما علم من ندمكم على المخالفة" لال البٌضاوي:ٌعنً:"
ولمد عفا هللا عن عظٌم ذلن ، لم ٌهلككم بما أتٌتم من معصٌة نبٌكم ،  لال ابن إسحاق:"

 .(٘ٔ)ولكن عُْدت بفضلً علٌكم"
 .(ٙٔ)عن ابن جرٌج :"لوله: }ولمد عفا عنكم{، لال : لم ٌستؤصلكم"

عن مبارن ، عن الحسن ، فً لوله :}ولمد عفا عنكم{، لال : "لال الحسن ، أخرج الطبري 
عنهم، ولد لتل منهم سبعون، ولُتل عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكسرت  وصفَّك بٌدٌه : وكٌؾ عفا

                                                                                                                                                                               

 .5ٗٔ/2(:ص1ٖٓٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .52ٕ/2(:ص1ٕٓٗأخرجه الطبري)(٘)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .52ٕ-5ٕٙ/2تفسٌر الطبري (2)
 .52ٕ/2(:ص1ٓٗٓأخرجه الطبري) (1)
 .52ٕ/2(:ص1ٓٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٙٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (ٖٔ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗٔ)
 .55ٕ/2(:ص1ٓٗ٘تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .51ٕ/2(:ص1ٓٗٗتفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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رباعٌته ، وشج فً وجهه ؟ لال : ثم ٌمول : لال هللا عز وجل: لد عفوت عنكم إذ عصٌتمونً ، 
أن ال أكون استؤصلتكم . لال : ثم ٌمول الحسن : هإالء مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وفً سبٌل هللا 
وا بهذا الؽم ،  ؼضاٌب هلل ، ٌماتلون أعداء هللا ، نهوا عن شًء فصنعوه ، فوهللا ما تركوا حتى ؼُمُّ
فؤفسك الفاسمٌن الٌوم ٌَتََجْرثَُم كل كبٌرة ، وٌركب كل داهٌة ، وٌسحب علٌها ثٌابه ، وٌزعم أن ال 

 .(ٔ)بؤس علٌه!! فسوؾ ٌعلم"
 .(ٕ)وٌحتمل: }عفا عنكم{؛ حٌث لبل رجوعكم وتوبتكم عن العصٌان" لال الماترٌدي:"

ُ ذُو  [، "أي وهللا ذو مّنٍ ونعمٍة على ٕ٘ٔفَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{]آل عمران: لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٖ)"المإمنٌن فً جمٌع األولات واألحوال

  .(ٗ)لال التستري:" بالعفو عنهم ولبول التوبة منهم"
 .(٘)تل:" }وهللا ذو فضل{ فً عموبته على المإمنٌن حٌث لم ٌمتلوا جمٌعا"لال مما

وهللا ذو َطْول على أهل اإلٌمان به وبرسوله ، بعفوه لهم عن كثٌر ما  لال الطبري:أي:" 
ٌستوجبون به العموبة علٌه من ذنوبهم ، فإن عالبهم على بعض ذلن ، فذو إحسان إلٌهم بجمٌل 

 .(ٙ)أٌادٌه عندهم"
ٌتفضل علٌهم بالعفو، أو فً األحوال كلها سواء أدٌل لهم أو علٌهم إذ  البٌضاوي:أي:" لال 

 .(2)االبتبلء أٌضا رحمة"
ٌمول:وكذلن منَّ هللا على المإمنٌن، أن عالبهم ببعض الذنوب فً عاجل  لال ابن إسحاق:" 

ما أصابوا من الدنٌا أدبًا وموعظة ، فإنه ؼٌر مستؤصل لكل ما فٌهم من الحك له علٌهم ، ل
 .(1)معصٌته ، رحمةً لهم وعابدة علٌهم ، لما فٌهم من اإلٌمان"

أي: ذو فضل عظٌم علٌهم، حٌث منَّ علٌهم باإلسبلم، وهداهم لشرابعه،  لال السعدي:" 
 وعفا عنهم سٌباتهم، وأثابهم على مصٌباتهم.

خٌرا لهم. إن ومن فضله على المإمنٌن أنه ال ٌمّدر علٌهم خٌرا وال مصٌبة، إال كان 
أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرٌن، وإن أصابتهم ضراء فصبروا، جازاهم جزاء 

 .(5)الصابرٌن"
ُ ذُو لال الماترٌدي: }  بالعفو عنهم، ولبول التوبة؛ حٌث  {، أي:"فَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌِنَ َوَّللاَّ

لى لول المعتزلة علٌه أن ٌفعل ذلن؛ فعلى لولهم لٌس وتركوا أمره، وع -ملسو هيلع هللا ىلص  -عصوا رسول هللا 
 هو بذي فضل على أحد، نعوذ باهلل من السرؾ فً المول.

فٌهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والفابدة فً تخصٌص المإمنٌن باالمتنان علٌهم دون جملة من بعث النبً 
 -بعث من جوهر البشر ومنهم، مع ما ذكر منته بالبعث من أنفسهم، ولد بٌنا وجه المنة فً ال

 وجهان:
 -فً الحمٌمة  -وإن كان  -تعالى  -أحدهما: أن من لم ٌإمن به لم ٌكن عرؾ نعمة من هللا 

عز  -نعمة منه لهم، ورحمة لهم وللعالمٌن، فخص من عرفه لٌشكروا له بما ذكرهم؛ وهو كموله 
لون وٌعرفون حك : }إنما تنذر من اتبع الذكر وخشً الرحمن بالؽٌب{، أي: هم ٌمب-وجل 

 اإلنذار.

                                                             

 .51ٕ/2(:ص1ٖٓٗتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٙٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٔل بن سلٌمان:تفسٌر ممات (٘)
 .55ٕ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .55ٕ/2(:ص1ٓٗٙأخرجه الطبري: ) (1)
 .ٕ٘ٔتفسٌر السعدي: (5)



ٔ1 
 

والثانً: أنه صار لهم حجة على جمٌع األعداء: أنهم ال ٌطٌعون لمعنى كان منهم، إال 
وللمإمنٌن علٌهم وجه دفع ذلن بما كان علٌه ما عرفوه به لبل الرسالة؛ لما فٌه لزوم المول 

 .(ٔ)ال لوة إال باهلل"بصدله؛ فٌكون ذلن منة لهم وسرورا ونعمة عظٌمة؛ فاستؤداهم هللا لشكرها، و
 .(ٔ)باهلل"

 الفوابد:
 انه تعالى لد نصر المإمنٌن فً أحد كما نصرهم فً بدر. -ٔ
ان من الببلؼة أن ٌإكد الخبر إذا كان الحال تمتضً ذلن، لموله:}ولمد نصركم هللا  -ٕ

 وعده{، فٌه لسم وتوكٌد والبلم ولد.
بإذنه{،  فً طلب العدو، لموله:}إذ تحسونهم -رضً هللا عنهم-شدة عزٌمة الصحابة -ٖ

 والحس: المتل، أو أشد منه كؤنه ٌسمع له صوت عند المتل.
أن النزاع والمعصٌة سبب لفوات كمال النصر، فالمسلمٌن انتصروا فً اول االمر، لكن  -ٗ

 لما حدث هذا المانع امتنع او انتفى كمال النصر.
فشلتم{، أن النزاع والمعصٌة سبب للخذالن، تإخذ من والع األمر، ألن  لوله:}حتى إذا  -٘

 جواب الشرط فٌه محذوؾ، والمعنى: أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم.
 أن المعصٌة بعد النعمة اشد من المعصٌة لبل النعمة. -ٙ
 الحّث على اجتماع الكلمة، ألن االتفاق سبب للنصر. -2
ْنٌَا َوِمْنكُْم َمْن ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ{.  -1  أن المدار كله على مافً الملب، لموله:} ِمْنكُْم َمْن ٌُِرٌُد الدُّ
أنه لد ٌكون فً خٌر المرون ن ٌعاب علٌه الفعل، لموله:}منكم من ٌرٌد الدنٌا{، لكن  -5

ل لبعض منهم لهم من الفضابل والسوابك والصحبة ما ٌكفّر ما حص -رضً هللا عنهم-الصحابة
 من اآلفات وؼٌرها.

إثبات األسباب، لموله:}ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم{، ألن سبب صرؾ هللا هإالء  -ٓٔ
 عن الكفار هو ما حصل منهم من التنازع.

 إثبات الحكمة فً أفعال هللا. -ٔٔ
أن ما حصل للمإمنٌن من التنازع والفشل والمعصٌة، وإرادة الدنٌا كله محاه هللا  -ٕٔ

 د عفا عنكم{.تعالى، فمال:}ولم
ُ ذُو  -ٖٔ إثبات الفضل هلل عّز وجل علٌهم وعلى ؼٌرهم من المإمنٌن، لموله:}َوَّللاَّ

 فَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{.
: }ثم صرفكم{، ولوله: }وتلن -عز وجل  -لال الماترٌدي:" وهذه اآلٌة لوله  -ٗٔ

لبرز الذٌن كتب علٌهم : }-تعالى  -ترد على المعتزلة؛ وكذلن لوله  -األٌام نداولها بٌن الناس{ 
المتل{، إلى آخر اآلٌة؛ ألنهم ٌمولون: هم الذٌن صرفوا أنفسهم ال هللا، وهم الذٌن كتبوا علٌهم 

ذلن إلى نفسه؛ فعلى ذلن ال  -عز وجل  -المتل ال هللا، وهم الذٌن ٌداولون ال هللا، ولد أضاؾ 
إال األصلح لهم فً الدٌن، فؤي ٌضٌؾ إلٌه إال عن فعل وصنع له فٌه؛ وألنهم ٌمولون: ال ٌفعل 

صبلح كان لهم فً صرفه إٌاهم عن عدوهم؟! وأي صبلح لهم فٌما كتب علٌهم المتل؟! فدل أن 
 .(ٕ)هللا لد ٌفعل بعباده ما لٌس ذلن بؤصلح لهم فً الدٌن"

 المرآن
سُوُل ٌَْدُعوكُْم فًِ أُْخَراكُ  ٌْاَل }إِْذ تُْصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالر  ا بِغَّمٍ ِلكَ ْم فَؤَثَابَكُْم َغمًّ

ُ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن )  [ٖ٘ٔ({ ]آل عمران : ٖ٘ٔتَْحَزنُوا َعلَى َما فَاتَكُْم َواَل َما أََصابَكُْم َوّللا 

 التفسٌر:
 ما كان ِمن أمركم حٌن أخذتم تصعدون الجبل هاربٌن من -ٌا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص-اذكروا 

أعدابكم، وال تلتفتون إلى أحد ِلَما اعتراكم من الدهشة والخوؾ والرعب، ورسول هللا صلى هللا 

                                                             

 .2ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .2ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
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ًَّ عباَد هللا، وأنتم ال تسمعون وال تنظرون،  علٌه وسلم ثابت فً المٌدان ٌنادٌكم من خلفكم لاببل إل
ا؛ لكً ال تحزنوا على ما ف اتكم من نصر فكان جزاإكم أن أنزل هللا بكم ألًما وضًٌما وؼمًّ

وؼنٌمة، وال ما حلَّ بكم من خوؾ وهزٌمة. وهللا خبٌر بجمٌع أعمالكم، ال ٌخفى علٌه منها 
 شًء.

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:
أحدهما:أخرج ابن المنذر عن عطٌة العوفً، لال: " لما كان ٌوم أحد وانهزم الناس صعدوا 

جل: }إذ تصعدون وال تلوون على أحد فً الجبل، والرسول ٌدعوهم فً أخراهم، فمال هللا عز و
  .(ٔ)والرسول ٌدعوكم فً أخراكم{ "

والثانً:ولال مماتل بن سلٌمان:" وذلن أنهم كانوا ٌذكرون فٌما بٌنهم بعد الهزٌمة ما فاتهم 
من الفتح والؽنٌمة، وما أصابهم بعد ذلن من المشركٌن، ولتل إخوانهم فهذا الؽم األول والؽم 

ن الولٌد علٌهم من الشعب فً الخٌل، فلما أن عاٌنوه ذعرهم  ذلن وأنساهم اآلخر إشراؾ خالد ب
: }لكٌبل تحزنوا على ما فاتكم{، من -سبحانه -ما كانوا فٌه من الؽم األول والحزن، فذلن لوله

 .(ٕ)الفتح والؽنٌمة، }وال ما أصابكم{، من المتل والهزٌمة }وهللا خبٌر بما تعملون{ "
[، " أي: اذكروا ٌا معشر ْٖ٘ٔصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد{]آل عمران : }إِْذ تُ  لوله تعالى:

 .(ٖ)المإمنٌن حٌن ولٌتم األدبار تبعدون فً الفرار وال تلتفتون إِلى ما وراءكم"
أي :فً الجبل هاربٌن من أعدابكم، وأنتم ال تلوون على أحد من الدََّهش  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)والخوؾ والرعب"

أي: ال تعرجون، وال تلتفتون إلى أحد، ثم منهم من لال: }أراد باألحد{ :  ال السمعانً:"ل
 .(٘)الرسول، ومنهم من لال: معناه: ال تلوون على أحد من الناس"

 .(ٙ)ذاكم ٌوم أحد ، أصعدوا فً الوادي فراًرا" لال لتادة:"

 .(2)صعدوا فً أحد فرارا " ولال ابن جرٌج:"
 .(1)فروا منهزمٌن فً شعب شدٌد ال ٌلوون على أحد" لال الحسن:"

[، وجهان من ٖ٘ٔ}إِْذ تُْصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد{]آل عمران :  لوله تعالى:وفً 
 التفسٌر:

 . (5)أحدهما: أنهم صعدوا فً الوادي فرارا، لاله لتادة
، (ٓٔ)وهذا لول ابن عباسأن الموم حٌن انهزموا عن المشركٌن صعدوا الجبل. والثانً: 

 . (ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)والحسن
وروي عن الحسن البصري أنه كان ٌمرأه : }إِْذ تَْصعَُدوَن{، بفتح  التاء  والعٌن، وجهوا 
هم ، أخذوا فً الوادي هاربٌن. وذكروا أّن ذلن  معنى ذلن إلى أّن الموم حٌن انهزموا عن عدّوِ

:}إِْذ تُْصِعُدوَن فًِ  ًّ  .(ٖٔ)اْلَواِدي{فً لراءة أب

                                                             

 .1ٗٗ/ٕ(:ص1ٙٓٔتفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓٗ5أخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص5ٙٓٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .25ٓ/ٖ(:صٖٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٖٓ/2(:ص1ٖٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓ٘ٓر: تفسٌر الطبري)انظ (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/2(:ص1ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٓٓ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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}تصعدون{ بفتح التاء، وهو من الصعود أن صعدوا الجبل، }وتصعدون{  لال الماترٌدي:"
بالرفع، وهو أن أصعدوا أصحابهم نحو الوادي؛ ألن المنهزم األول إذا التفت فرأى منهزما آخر 

 اشتد.
 ولٌل: اإلصعاد هو اإلبعاد فً األرض.

 .(ٔ)ً الوادى من الجبل"ولٌل: تصعدون من صعود الجبل، وتصعدون ف
لال الراؼب:" واإلصعاد: اإلبعاد فً األرض، سواء كان فً صعود أو حدور، وإن كان  

أصله من الصعود كمولهم:تعال فً أن صار فً التعارؾ، لد ٌمال لؽٌر معنى العلو. والصعود: 
 .(ٕ)الذهاب فً صعود"
}ٌصعدون{ و}ٌلوون{ : }تلون{، بواو واحدة،  ولرئ: -رضى هللا عنه-ولرأ الحسن 

 .(ٖ)بالٌاء
سُوُل  لوله تعالى: [، "أي والرسول ٌنادٌكم من ٌَْٖ٘ٔدعُوكُْم فًِ أُْخَراكُْم{]آل عمران : }َوالرَّ

 .(ٗ)وراءكم"
أي : وهو لد خلفتموه وراء ظُهوركم ٌدعوكم إلى تَْرن الفرار من األعداء ،  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)وإلى الرجعة والعودة والكرة"
 .(ٙ)ونبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعوهم فً أخراهم :  إلىَّ عباد هللا ، إلى عباد هللا  ! " لتادة:" لال

عن ابن جرٌج: "}والرسول ٌدعوكم فً أخراكم{ " أي عباد هللا ارجعوا، أي عباد هللا و
 .(2)ارجعوا "

هللا، وال ٌلوي لوله:}والرسول ٌدعوكم فً أخراكم{ أي عباد هللا، أي عباد  لال الحسن:"
 .(1)علٌه أحد"

 أي: الرسول ٌدعوكم وٌنادي وراءكم: إلً أنا الرسول. لال الماترٌدي:"

ولٌل: ٌنادٌكم من بعدكم: إلً أنا رسول هللا ٌا معشر المإمنٌن، وكان ٌصل نداإه فً 
 .(5)أخراهم بؤولهم بعضهم ببعض، فلم ٌرجعوا إلٌه"

 .(ٓٔ)عن أبً عبٌدة: "}أخراكم{ " آخركم "
}فً أخراكم{، فً سالتكم وجماعتكم األخرى وهً المتؤخرة. ٌمال: جبت  لال الزمخشري:"

 .(ٔٔ)فً آخر الناس وأخراهم، كما تمول: فً أولهم وأوالهم، بتؤوٌل ممدمتهم وجماعتهم األولى"
ّمٍ {]آل عمران :  لوله تعالى: ا بِؽَ نبٌكم، فجازاكم هللا بفراركم عن  [، "أي:"ٖ٘ٔ}فَؤَثَابَكُْم َؼمًّ

 .(ٕٔ)وفشلكم عن عدوكم، ومعصٌتكم ربكم ؼما على ؼم"
علٌكم، وما  أي: كربا بعد كرب، لتل من لتل من إخوانكم، وعلو عدوكم لال ابن إسحاق:"

 .(ٖٔ)ولع فً أنفسكم من لول من لال: لتل نبٌكم، وكان ذلن مما تتابع علٌكم ؼما بؽم"
 .(ٗٔ)"أي : فجازاكم َؼما على َؼم" لال ابن كثٌر:

                                                             

 .1ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .5ٔ5/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓٗ5أخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص2ٗٓٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .25ٓ/ٖ(:صٖٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص2ٙٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .25ٕ-25ٔ/ٖ(:صٖٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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بما عولبتم به للمخالفة ولال  -أن نالكم ؼم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي أثابكم بؤن ؼممتم النبً  لال الزجاج:"
 .(ٔ)بعضهم }ؼما بؽم{ إشراؾ خالد بن الولٌد علٌهم بعد ما نالهم"

أى فجازاكم هللا ؼما حٌن صرفكم عنهم وابتبلكم )ب( سبب )ؼم(  لال الزمخشري:"
ملسو هيلع هللا ىلص بعصٌانكم له، أو ؼما مضاعفا، ؼما بعد ؼم، وؼما متصبل بؽم، من أذلتموه رسول هللا 

االؼتمام بما أرجؾ به من لتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والجرح والمتل وظفر المشركٌن وفوت الؽنٌمة 
 .(ٕ)والنصر"

 وفً الؽم األول والثانً ألوال :
صلى هللا علٌه -والؽم الثانً اإلرجاؾ بمتل النبً أحدها : أن الؽم األول المتل والجراح، 

 . (٘)، والربٌع(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، وهذا لول لتادة -وسلم 
 .(ٙ)والثانً : ؼماً ٌوم أحد بؽم ٌوم بدر ، وهو لول الحسن

والثالث: أن الؽم األول: ما فاتكم من الؽنٌمة والفتح، والؽم الثانً: إشراؾ العدو علٌكم. لاله 
 .(2)السدي

اؼتموا، والؽم اآلخر: أن كٌؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌحتمل: }ؼما{: بعصٌانهم رسول هللا  والرابع:
 .(1)بتركهم المركز، وعصٌانهم إٌاه والخبلؾ له. أفاده الماترٌدي -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌعتذرون إلى رسول هللا 

 .(1)الماترٌدي
ٌْبَل تَْحَزنُوا َعلَى َما  لوله تعالى: لكً ال تحزنوا على  [، أي:"ٖ٘ٔفَاتَكُْم{]آل عمران : } ِلَك

 .(5)ما فاتكم من نصر وؼنٌمة"
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي: لكٌبل تحزنوا على ما فاتكم من الؽنٌمة"

 .(ٔٔ)على ما فاتكم من الؽنٌمة التً كنتم ترجون" لال ابن زٌد:"
احتمال الشدابد، فبل  أي ألجل أن تمرنوا على تجّرع الؽموم وتتعودوا لال المراؼً:"

 .(ٕٔ)تحزنوا فٌما بعد على ما ٌفوت من المنافع والمؽانم"
لتتمرنوا على تجرع الؽموم، وتضروا باحتمال الشدابد، فبل تحزنوا  لال الزمخشري:أي:"

فٌما بعد على فابت من المنافع وال على مصٌب من المضار. وٌجوز أن ٌكون الضمٌر فً: 

                                                             

 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/2(:ص1ٓ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٓ/2(:ص1ٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٓ/2(:ص1ٖٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .25ٔ/ٖ(:ص5ٖٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
: )فؤثابكم ؼما بؽم(: أي: -عز وجل  -. ثم ذكر وجوها أخرى:" ولٌل: لوله 5ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (1)

 أي: مرة بعد المرة األولى.
 ولٌل: )ؼما بؽم(، أي: هزٌمة بعد هزٌمة: أصابتهم هزٌمة بعد هزٌمة من لتل إخوانهم، وإصابتهم الجراحات.

بترككم المركز  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، )بؽم(: الذي أدخلوا على رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: )فؤثابكم ؼما(: بعصٌانكم رسول هللا 
: )فؤثابكم ؼما بؽم( وهو ؼم الهزٌمة والنكبة، بالؽم الذي أدخلوا على رسول -عز وجل  -والطاعة له، وفً لوله 

 الذي أمرهم بالممام فٌه.فً عصٌانهم إٌاه، وإهمالهم الممعد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
 ولٌل: ؼما بالؽم الذي له تركوا المركز، وهو أن ؼمهم اؼتنام أصحابهم.

 بالؽم الذي جنوه به؛ حٌث مالوا إلى الدنٌا، وعصوه فٌما أمرهم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: ؼم االعتذار إلى رسول هللا 
، وحمٌمته: أن ٌكون أحد -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؾ بمتل رسول هللا ولٌل: ؼما على أثر ؼم، نحو: المتل، والهزٌمة، واإلرجا

: }وما أصابكم من -عز وجل  -الؽمٌن جزاء، واآلخر ابتداء، وفً ذلن تحمٌك الزلة والجزاء؛ وذلن كموله 
 [.5ٓ٘/ٕمصٌبة فبما كسبت أٌدٌكم وٌعفو عن كثٌر{".]تفسٌر الماترٌدي:

 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙٔفاسٌر:صفوة الت (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/2(:ص1ٓ2ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
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كم فً االؼتمام، وكما ؼمكم ما نزل به من كسر الرباعٌة والشجة )فؤثابكم( للرسول، أى فآسا
وؼٌرهما ؼمه ما نزل بكم، فؤثابكم ؼما اؼتمه ألجلكم بسبب ؼم اؼتممتموه ألجله، ولم ٌثربكم 
على عصٌانكم ومخالفتكم ألمره: وإنما فعل ذلن لٌسلٌكم وٌنفس عنكم لببل تحزنوا على ما فاتكم 

 .(ٔ)ابكم من ؼلبة العدو"من نصر هللا وال على ما أص
أي :وال تحزنوا على ما أصابكم من  ،"[ٖ٘ٔ}َواَل َما أََصابَكُْم {]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٕ)المضاّر"
 .(ٖ)وال تحزنوا على ما أصابكم  ، من الهزٌمة" لال ابن زٌد:"

 .(ٗ)لال دمحم بن إسحاق: "وال ما أصابكم من لتل إخوانكم حتى فرجت ذلن عنكم"
 .(٘)أي لٌكون ؼمكم بؤن خالفتم النبً فمط" لال الزجاج:"
ُ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن{]آل عمران :  لوله تعالى: [، أي:" وهللا خبٌر بجمٌع ٖ٘ٔ}َوَّللاَّ

 .(ٙ)أعمالكم"
 .(2)علٌم بؤعمالكم وبما لصدتم بها" لال البٌضاوي:أي"
عالم بعلمكم ال ٌخفى علٌه شًء من أعمالكم وهذا ترؼٌب فً الطاعة  لال النسفً: أي"

 .(1)وترهٌب عن المعصٌة"
من إصعادكم فً الوادي هربًا من  -وهللا بالذي تعملون ، أٌها المإمنون  لال الطبري:أي:"

عدوكم ، وانهزامكم منهم ، وترككم نبٌكم وهو ٌدعوكم فً أخراكم ، وحزنكم على ما فاتكم من 
م وما أصابكم فً أنفسكم ذو خبرة وعلم ، وهو محٍص ذلن كله علٌكم ، حتى ٌجازٌكم به : عدوك

 .(5)المحسَن منكم بإحسانه ، والمسًَء بإساءته ، أو ٌعفو عنه"
فهو عالم بجمٌع أعمالكم ومماصدكم، والدواعً التً حفزتكم علٌها،  لال المراؼً:أي:"

را فشر، وفى هذا ترؼٌب فى الطاعة، وزجر عن ولادر على مجازاتكم، إن خٌرا فخٌر، وإن ش

 .(ٓٔ)اإللدام على المعصٌة"
 الفوابد:

ُسوُل ٌَْدعُوكُْم فًِ أُْخَراكُْم {، فإن  التوبٌخ اللطٌؾ فً لوله: -ٔ } َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالرَّ
ٌدعوه، الشجاعة تمنع أن ٌمع من اإلنسان مثل هذه الحال، ٌهرب والٌلوي على أحد، والرسول 

 -رضوان هللا تعالى علٌهم-ففٌه توبٌخ لطٌؾ للصحابة
ألمته فً لٌادته العظٌمة إذ ٌكون فً أخرٌات الموم وذلن من  -ملسو هيلع هللا ىلص-حسن رعاٌة النبً -ٕ

 اجل أن ٌتفمدهم.
 أنه ٌنبؽً للمابد أن ٌكون ذا شجاعة ي لٌادته بحٌث ٌثبت وٌدعو إلى الثبات. -ٖ
 لموله:}والرسول ٌدعوكم{. -ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات رسالة النبً -ٗ
 إثبات حكمة هللا تعالى فً أفعاله، وذلن لموله:}لكٌبل{، فإن البلم للتعلٌل. -٘
 أن هللا تعالى ٌحب من عباده أال ٌحزنوا، ألنه لّدر الؽم بالؽم من اجل أال ٌحزنوا. -ٙ
 اإلنسان ببلء.التربٌة العظٌمة للعباد، وهً أال ٌحزنوا على ما فاتهم، والحزن ٌزٌد  -2
 إثبات علم هللا الواسع لكل معلوم، وبالتالً وجوب الحذر من مخالفة هللا عّز وجل. -1

                                                             

 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٖٗٔ/2(:ص1ٓ2ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .25ٕ/ٖ(:ص2ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(2)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
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 الرد على ؼبلة المدرٌة من ق:}خبٌر{، ألنهم ٌنكرون علم هللا بفعل العبد. -5
 المرآن

ٌْكُْم ِمْن بَْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا ٌَْغَشى َطائِفَةً ِمْنكُ  ٌَظُنُّوَن }ثُم  أَْنَزَل َعلَ تُْهْم أَْنفُسُُهْم  ْم َوَطائِفَةٌ لَْد أََهم 
ٍء لُْل إِن  اْْلَْمَر كُل هُ  ًْ ٌَْر اْلَحّكِ َظن  اْلَجاِهِلٌ ِة ٌَمُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َش ِ َغ ِ ٌُْخفُوَن ِفً  بِاَّلل  َّلِل 

ٌء َما لُتِْلنَا َهاهُنَا لُْل لَْو كُْنتُْم فًِ بٌُُوتِكُْم أَْنفُِسِهْم َما اَل ٌُْبُدوَن لََن ٌَمُولُوَن لَ  ًْ ْو َكاَن لَنَا ِمَن اْْلَْمِر َش
َص مَ  ُ َما فًِ ُصُدوِركُْم َوِلٌَُمّحِ ًَ ّللا  ٌِْهُم اْلمَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم َوِلٌَْبتَِل ا ِفً لَبََرَز ال ِذٌَن كُتَِب َعلَ

ُ َعِلٌمٌ  ُدوِر ) لُلُوبِكُْم َوّللا   [ٗ٘ٔ({ ]آل عمران : ٗ٘ٔبِذَاِت الصُّ

 التفسٌر:
ثم كان من رحمة هللا بالمإمنٌن المخلصٌن أن ألمى فً للوبهم من بعد ما نزل بها من هّمٍ 
وؼّمٍ اطمبنانًا وثمة فً وعد هللا، وكان من أثره نعاس َؼِشً طابفة منهم، وهم أهل اإلخبلص 

هم خبلص أنفسهم خاصة، وَضعُفَْت عزٌمتهم وشُِؽلوا بؤنفسهم،  والٌمٌن، وطابفة أُخرى أهمَّ
وأساإوا الظن بربهم وبدٌنه وبنبٌه، وظنوا أن هللا ال ٌُِتمُّ أمر رسوله، وأن اإلسبلم لن تموم له 
لابمة، ولذلن تراهم نادمٌن على خروجهم، ٌمول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختٌار فً 

: إن األمر كلَّه هلل، فهو الذي لدَّر خروجكم وما حدث لكم، -أٌها الرسول-الخروج للمتال؟ لل لهم 
وهم ٌُْخفون فً أنفسهم ما ال ٌظهرونه لن من الحسرة على خروجهم للمتال، ٌمولون: لو كان لنا 
أدنى اختٌار ما لُتِلنا هاهنا. لل لهم: إن اآلجال بٌد هللا، ولو كنتم فً بٌوتكم، ولدَّر هللا أنكم 

ٌن كتب هللا علٌهم الموت إلى حٌث ٌُْمتلون، وما جعل هللا ذلن إال لٌختبر ما تموتون، لخرج الذ
فً صدوركم من الشن والنفاق، ولٌمٌز الخبٌث من الطٌب، وٌظهر أمر المإمن من المنافك 

 للناس فً األلوال واألفعال. وهللا علٌم بما فً صدور خلمه، ال ٌخفى علٌه شًء من أمورهم.
 وه:فً سبب نزول اآلٌة وج

أحدها: لال مماتل:" نزلت فً سبعة نفر، فى أبى بكر الصدٌك، وعمر بن الخطاب، وعلً 
-رضى هللا عنهم -بن أبً طالب، والحارث بن الصمة، وسهل بن ضٌؾ ورجلٌن من األنصار

"(ٔ). 
 .(ٕ)لال ابن حجر:" ثبت فً الصحٌح ذكر أبً طلحة فٌمن ؼشٌه النعاس وهو أنصاري" 

، أخً (ٗ( )ٖ)عن الزبٌر لال: "وهللا إنًّ ألسمع لول معتِّب بن لشٌروالثانً: أخرج الطبري 
أخً بنً عمرو بن عوؾ ، والنعاُس ٌؽشانً ، ما أسمعه إال كالحلم حٌن لال : لْو كان لنا من 

 . (٘)األمر شًء ما لُتلنا هاهنا!"
فؤنزل هللا تعالى فٌه: }لو كان لنا من األمر شًء ما  ونمله الوالدي عن الزبٌر وفً األخٌر:"

 .(ٙ)لتلنا هاهنا{"
والثالث: أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن ابن عباس لال:" متعب الذي لال ٌوم أحد: }لو كان 
لنا من األمر شًء ما لتلنا هاهنا{، فؤنزل هللا تعالى فً ذلن من لولهم: }وطابفة لد أهمتهم أنفسهم 

 .(2)إلى آخر المصة" ٌظنون باهلل{

                                                             

 . 2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٔ)
، وكتاب ٖ٘ٙ/ 2انظر :صحٌح البخاري، كتاب المؽازي، باب ؼزوة أحد، الفتح:، و22ٔ/ٕالعجاب: (ٕ)

 .1ٕٕ/ 1التفسٌر ،الفتح :
العطاؾ بن ضبٌعة. ولٌس له عمب. وشهد بدرا وأحدا وكذلن لال دمحم بن معتب بن لشٌر بن ملٌل بن زٌد بن (ٖ)

 [.ٖٖ٘/ٖبن إسحاق.]الطبمات الكبري:
 لفظ اآلٌة ٌفٌد أنهم طابفة، فلعل معتب بن لشٌر هو أول من لال هذا فتابعه آخرون.(  إن ٗ)
 .ٖٕٖ/2(:ص1ٓ5ٗتفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٙ/ٔمؽازي الوالدي: (ٙ)
 .25ٗ/ٖ(:صٖٙٙٗم)تفسٌر ابن أبً حات (2)
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والرابع: ولال الربٌع: "فمالوا: لو كنا على شًء من األمر ما لتلنا هاهنا، ولو كنا فً بٌوتنا 
ما أصابنا المتل، لال هللا تعالى: }لو كنتم فً بٌوتكم لبرز الذٌن كتب علٌهم المتل إلى 

 .(ٔ)مضاجعهم{"
ٌْكُْم ِمْن بَْعِد  [، " أي: ثم أرسل ٗ٘ٔعمران:اْلؽَّمِ أََمنًَة نُعَاًسا{]آل لوله تعالى:}ثُمَّ أَْنَزَل َعلَ

 .(ٕ)علٌكم بعد ذلن الؽم الشدٌد النعاس للسكٌنة والطمؤنٌنة"
ألمى على  -عز وجل -ٌعنً: من بعد ؼم الهزٌمة }أمنة نعاسا{، وذلن أن هللا لال مماتل:"

 .(ٖ)بعضهم النعاس فذهب ؼمهم"
 أي أعمبكم بما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه، ألن الشدٌد لال الزجاج:"

 .(ٗ)الخوؾ ال ٌكاد ٌنام"
 .(٘)لال البٌضاوي:أي:" أنزل هللا علٌكم األمن حتى أخذكم النعاس" 

ٌمول تعالى ُمْمتَنا على عباده فٌما أنزل علٌهم من السكٌنة واألَمنَة ، وهو  لال ابن كثٌر:"
هم ، والنعاس فً مثل تلن الحال النعاس الذي ؼش هم وَؼّمِ ٌهم وهم مْستَْلبمو السبلح فً حال َهّمِ

ٌكُُم النُّعَاَس أََمنًَة  دلٌل على األمان  كما لال تعالى فً سورة األنفال ، فً لصة بدر : } إِْذ ٌُؽَّشِ
َركُْم بِِه َوٌُْذهِ  ٌْكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلٌَُطّهِ ٌَْطاِن َوِلٌَْربَِط َعلَى لُلُوبِكُْم ِمْنهُ َوٌُنزُل َعلَ َب َعْنكُْم ِرْجَز الشَّ

 .(ٙ)["َٔٔوٌُثَّبَِت بِِه األْلَداَم { ]األنفال : 
 .(2)لال عبدهللا بن مسعود:" النعاس فً المتال من هللا، وفً الصبلة من الشٌطان"

 .(1)لال عبدالرحمن بن عوؾ:" ألمى علٌهم النوم"
 .(5)علٌهم النعاس فكان ذلن أمنة لهم" لال لتادة:" ألمى هللا

أخرج ابن أبً حاتم عن الحسن بن داود والمنذر بن شاذان عن أبً طلحة، لال:" كنت أحد 
من أنزل هللا فٌه: }ثم أنزل علٌكم من بعد الؽم أمنة نعاسا{، وكنت أنعس حتى ٌسمط سٌفً من 

 .(ٓٔ)ثم أتناوله بٌدي"ٌدي، ثم أتناوله. وفً حدٌث المنذر: وكان سٌفً ٌسمط منً، 
لال الزبٌر بن العوام:" لما التمٌنا ٌوم بدر سلط هللا علٌنا النعاس، فإن كنت ال تشرد 
فٌجلدنً، وأتشدد فٌجلدنً، ما أطٌك إال ذلن، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أصحابه كذلن، ودنا منا 

وكان أول من استمل من تلن المشركون حتى لالوا: وهللا ما تحت الجحؾ أحد. لال الزبٌر: 
 .(ٔٔ)السكتة والنعسة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

ً منكم وهم ِٗ٘ٔمْنكُْم{]آل عمران:لوله تعالى:}ٌَْؽَشى َطابِفَةً  [، " أي: ٌؽشى النوم فرٌما
 .(ٕٔ)"المإمنون المخلصون

 .(ٖٔ)لال لتادة:" وكانوا ٌومبذ فرلتٌن، فؤما فرلة فؽشٌها النعاس"
 .(ٗٔ)بن إسحاق:" أنزل هللا النعاس أمنة على أهل الٌمٌن به منهم نٌام ال ٌخافون"لال دمحم 

 .(ٔ){ فٌكون للنعاسٌَْؽَشى فتكون لؤلمنة، وبالٌاء}تْؽَشى{، ولرئ بالتاء:}

                                                             

 25٘/ٖ(:ص2ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .25ٖ/ٖ(:صٖٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .25ٖ/ٖ(:ص1ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .25ٖ/ٖ(:صٖٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .25ٖ/ٖ(:ص5ٖ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .25ٖ/ٖ(:صٕٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .25ٖ/ٖ(:صٖٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .25ٗ/ٖ(:صٖٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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تُْهْم أَْنفُسُُهْم{]آل عمران:لوله تعالى:}َوَطابِفَةٌ لَْد  [، "أي: وجماعة أخرى حملتهم ٗ٘ٔأََهمَّ
 .(ٕ)"الهزٌمة فبل رؼبة لهم إِالَّ نجاتها وهم المنافمونأنفسهم على 

 .(ٖ)ٌعنً المنافمٌن، وهب بن لشٌر وأصحابه حملتهم أنفسهم على الهم" لال الثعلبً:"
أولعتهم أنفسهم فً الهموم، أو ما ٌهمهم إال هم أنفسهم وطلب  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٗ)خبلصها"
ا الفرلة األخرى فالمنافمون لٌس لهم هم إال أنفسهم، لال لتادة:" وكانوا ٌومبذ فرلتٌن، وأم

 .(٘)أرعب لوم وأخبثه وأخذ له للحك"
هم المنافمون ال هم لهم ؼٌر أنفسهم ، فهم من حذر المتل على أنفسهم ،  لال الطبري:"

وخوؾ المنٌة علٌها فً شؽل ، لد طار عن أعٌنهم الكرى ، ٌظنون باهلل الظنون الكاذبة ، ظن 
من أهل الشرن باهلل ، شًكا فً أمر هللا ، وتكذٌبًا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ، َومْحَسبة منهم أن هللا خاذل الجاهلٌة 

 .(ٙ)نبٌه وُمْعٍل علٌه أهل الكفر به"
ٌَْر اْلَحّكِ َظنَّ اْلَجاِهِلٌَِّة{]آل عمران: ِ َؼ [، "أي: ٌظنون باهلل ٗ٘ٔلوله تعالى:}ٌَظُنُّوَن ِباَّللَّ

 .(2)"ّنِ أهل الجاهلٌةالسٌبة مثل ظ
 .(1)أي ال ٌنصر دمحما، ولٌل: ظنوا أن دمحما لد لتل" لال الثعلبً:"

. وعنه (5)لال لتادة:" }ٌظنون باهلل ؼٌر الحك{ ظنون كاذبة، إنما هم أهل شن ورٌبة"
 .(ٓٔ)"اٌضا:"}ظن الجاهلٌة{: ظن اهل الشرن

فذكر هللا تبلإمهم وحسرتهم على لال دمحم بن إسحاق:" وذلن أنهم كانوا ال ٌرجون عالبة، 
 .(ٔٔ)ما أصابهم"

مضمحل،]و[هم على جاهلٌتهم فً  –ملسو هيلع هللا ىلص  -أي ٌظن المنافمون أن أمر النبً  لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)ظنهم هذا"

أي: ٌظنون باهلل ؼٌر الظن الحك الذي ٌحك أن ٌظن به، وظن الجاهلٌة  لال البٌضاوي:"
 .(ٖٔ)لة الجاهلٌة وأهلها"بدله وهو الظن المختص بالم

ٍء{]آل عمران: ًْ ٌَمُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َش [، أي:"ٌمولون: لٌس لنا ٗ٘ٔلوله تعالى:}
 .(ٗٔ)"من األمر شًء

 .(٘ٔ)هذا لول معتب بن لشٌر ٌعنً باألمر: النصر" لال مماتل:"
ًّ : لُتل بنو الخزرج  الٌوم! لال : وهل لنا من األمر عن ابن جرٌج لال:"لٌل لعبد هللا بن أب

 .(ٙٔ)من شًء ؟ لٌل إّن األمر كله هلل!"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٔ)
 .ٕٙٔتفاسٌر:صفوة ال (ٕ)
 .12ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .25ٗ/ٖ(:صٖ٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .12ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .25ٗ/ٖ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .25ٗ/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .25ٗ/ٖ(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .ٕٕٖ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌما: (٘ٔ)
 .ٕٕٖ/2(:ص1ٓ5ٖأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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هل لنا مما أمر هللا ووعد من النصر والظفر نصٌب لط. ولٌل: أخبر  لال البٌضاوي:أي:"
ابن أبً بمتل بنً الخزرج فمال ذلن، والمعنى إنا منعنا تدبٌر أنفسنا وتصرٌفها باختٌارنا، فلم 

 .(ٔ)أو هل ٌزول عنا هذا المهر فٌكون لنا من األمر شًء"ٌبك لنا من األمر شًء 
ِ{]آل عمران: [، " أي: لل دمحم ألولبن المنافمٌن األمر ٗ٘ٔلوله تعالى:}لُْل إِنَّ اأْلَْمَر كُلَّهُ َّلِلَّ

 .(ٕ)"كله بٌد هللا ٌصّرفه كٌؾ شاء
 .(ٖ)ٌعنً النصر والفتح كله بٌد هللا" لال الماترٌدي:"

 .(ٗ)لل إن األمر ٌعنً النصر كله هلل" -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبٌه -عز وجل -هللا ٌمول لال مماتل:"
لال الطبري:ٌعنً:" لل، ٌا دمحم ، لهإالء المنافمٌن :  إن األمر كله هلل ، ٌصرفه كٌؾ ٌشاء 

 .(٘)وٌدبره كٌؾ ٌحّب"
لؽالبون، أو أي الؽلبة الحمٌمٌة هلل تعالى وألولٌابه فإن حزب هللا هم ا لال البٌضاوي:"

 .(ٙ)المضاء له ٌفعل ما ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد وهو اعتراض"
ِ{، برفع  الـ}كل{ ، على توجٌه  الكل  إلى أنه اسم ، ولوله  هلل   ولرئ: }لُْل إِنَّ األْمَر كُلَّهُ َّلِلَّ

 .(2)خبره
أي: ٌبطنون فً  [، "ٗ٘ٔلوله تعالى:}ٌُْخفُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم َما اَل ٌُْبُدوَن لََن{]آل عمران:

 .(1)"أنفسهم ما ال ٌظهرون لن
لال الربٌع بن أنس:" فكان مما أخفوا فً أنفسهم أن لالوا: }لو كنا على شًء من األمر ما 

 .(5)لتلنا هاهنا{"
ٌسرون فى للوبهم ما ال ٌظهرون لن بؤلسنتهم والذي أخفوا فً أنفسهم أنهم  لال مماتل:"

 .(ٓٔ)ها هنا"لالوا: لو كنا فً بٌوتنا ما لتلنا
ٌء َما لُتِْلنَا َهاهَُنا{]آل عمران: ًْ [،" أي: لو ٗ٘ٔلوله تعالى:}ٌَمُولُوَن لَْو َكاَن لََنا ِمَن اأْلَْمِر َش

 .(ٔٔ)"كان االختٌار لنا لم نخرج فلم نُمتل ولكن أكرهنا على الخروج
مع دمحم إلى وذلن أن المنافمٌن لال بعضهم لبعض: لو كان لنا عمول لم نخرج  لال الثعلبً:"

 .(ٕٔ)لتال أهل مكة ولما لتل رإساإنا"
أي:" أّن هإالء المنافمٌن ٌمولون : لو كان الخروج إلى حرب من خرجنا لال الطبري:

لحربه من المشركٌن إلٌنا ، ما خرجنا إلٌهم ، وال لُتل منا أحد فً الموضع الذي لتلوا فٌه 
 .(ٖٔ)بؤحد"

 .(ٗٔ)أي ٌمولون لو كان دٌننا حما ما لتلنا هاهنا" لال السمرلندي:"
لو كان لنا من األمر شًء كما وعد دمحم أو زعم إن األمر كله  لال البٌضاوي: أي: ٌمولون:"

هلل وألولٌابه، أو لو كان لنا اختٌار وتدبٌر ولم نبرح كما كان ابن أبً وؼٌره، ما لتلنا هاهنا لما 
 .(ٔ)ً هذه المعركة"ؼلبنا، أو لما لتل من لتل منا ف

                                                             

 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٔٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .1ٖٓ/ٔتل بن سلٌمان:تفسٌر مما (ٗ)
 .ٕٕٖ/2تفسٌر الطبري:(٘)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٙ)
 .ٖٕٖ/2انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .25٘/ٖ(:ص2ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(5)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 . 11ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗٔ)
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عن عباد بن منصور، لال: "سؤلت الحسن عن لوله: }ٌمولون لو كان لنا من األمر شًء ما 
لتلنا هاهنا{، لال: ذلن المنافك لما لتل من لتل من أصحاب دمحم، أتوا عبد هللا بن أبً فمالوا له: ما 

 .(ٕ)نا هاهنا"ترى فمال: أنا وهللا ما نإامر لو كان لنا من األمر من شًء ما لتل
ٌِْهُم اْلمَتُْل إَِلى َمَضاِجِعِهْم{]آل  لوله تعالى:}لُْل لَْو كُْنتُْم فًِ بٌُُوتِكُْم َلبََرَز الَِّذٌَن كُِتَب َعلَ

[، "أي: لل لهم ٌا دمحم: لو لم تخرجوا من بٌوتكم وفٌكم من لّدر هللا علٌه المتل لخرج ٗ٘ٔعمران:
 .(ٖ)"أولبن إِلى مصارعهم

أي لخرج الذٌن لدر هللا علٌهم المتل وكتبه فً اللوح المحفوظ إلى  اوي:"لال البٌض
مصارعهم ولم تنفعهم اإللامة بالمدٌنة ولم ٌنج منهم أحد، فإنه لدر األمور ودبرها فً سابك 

 .(ٗ)لضابه ال معمب لحكمه"
وطن الذي لال دمحم ابن إسحاق: "ثم لال هللا لنبٌه: لل لو كنتم فً بٌوتكم لم تحضروا هذا الم

أظهر فٌه ما أظهر من سرابكم، ألخرج الذٌن كتب علٌهم المتل إلى موطن ؼٌره ٌصرعون فٌه، 
 .(٘)حتى ٌصرعوا فٌه"

لال ابن كثٌر:" أي : هذا لدر ممدر من هللا عز وجل ، وحكم َحتْم ال ٌحاد عنه ، وال مناص 
 .(ٙ)منه"

فً بٌوتكم لبرز الذٌن كتب  عن عمرو بن عبٌد ، عن الحسن سبل عن لوله : }لل لو كنتم
علٌهم المتل إلى مضاجعهم{، لال: كتب هللا على المإمنٌن أن ٌماتلوا فً سبٌله ، ولٌس كل من 

 .(2)ٌماتل ٌُمتل ، ولكن ٌُمتل من َكتب هللا علٌه المتل"
 معنى )برزوا( صاروا إلى براز، وهو المكان المنكشؾ أي ألوصلتهم لال الزجاج:"

 .(1)ٌكون المتل إلى مضاجعهم" األسباب التً عنها
 .(5)ولرأ ابن أبً حٌوة: }لبرز{ بضم الباء وتشدٌد الراء، على الفعل المجهول

 .(ٓٔ)ولرأ لتادة: } الذٌن كتب علٌهم المتال{
وتمرأ" }بٌوتكم{، بضم الباء وكسرها، وروى أبو بكر بن عٌاش عن عاصم، بكسر الباء، 

عمرو عن عاصم )بٌوتكم( بضم الباء، والضم األكثر لال أبو إسحاق: ولرأناها بإلراء أبً 
 .(ٔٔ)، والذٌن كسروا )بٌوت( كسروها لمجًء الٌاء بعد الباء"-األجود 

ُ َما فًِ ُصُدوِركُْم{]آل عمران: ًَ َّللاَّ ٌَْبتَِل [، "أي: لٌختبر ما فً للوبكم من ٗ٘ٔلوله تعالى:} َوِل
 .(ٕٔ)"اإِلخبلص والنفاق

 .(ٖٔ)ً به ما فً صدوركم"لال دمحم بن إسحاق:" ٌبتل
ٌِّزكم بما ٌظهره لال الطبري: ٌعنً:" ولٌختبر هللا الذي فً صدوركم من الشن ، فٌم

 .(ٗٔ)للمإمنٌن من نفالكم من المإمنٌن "
 .(ٔ)ٌعنً لٌختبر وٌظهر ما فً للوبكم" لال السمرلندي:"

                                                                                                                                                                               

 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٔ)
 .25٘/ٖ(:ص2ٖٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٗ)
 .25ٙ/ٖ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم)(٘)
 .ٙٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٖٙ/2(:ص1ٓ52أخرجه الطبري) (2)
 .1ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .11ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .11ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج:(ٔٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .25ٙ/ٖ(:ص22ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 .ٕٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٕ)ولٌمتحن ما فً صدوركم وٌظهر سرابرها من اإلخبلص والنفاق" لال البٌضاوي:أي:"
أي: لٌظهر هللا للخلك ما فً صدورهم مما مضى، ولٌجعله ظاهرا لهم،  لال الماترٌدي:"

: )ٌوم تبلى السرابر( تبدي وتظهر، وذلن ٌكون -عز وجل  -واالبتبلء هو االستظهار؛ كموله 
تاب، ٌعلم الخلك من كانت سرٌرته حسنة بالجزاء، بوجهٌن: ٌظهر بالجزاء مرة، ومرة بالك

األمر بالجهاد؛ لٌعلموا  -هاهنا-وكذلن إذا كانت سٌبة، أو ٌعلم ذلن بالكتاب، وٌحتمل االبتبلء 
 .(ٖ)المنافك منهم من المإمن"

َص َما فًِ لُلُوبِكُْم{]آل عمران: [، "أي: ولٌنّمً ما فً للوبكم ٗ٘ٔلوله تعالى:}َوِلٌَُمّحِ
 .(ٗ)"هوٌطّهر

ولٌتبٌنوا ما فً للوبكم من االعتماد هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وللمإمنٌن من  لال الطبري: أي:"
 .(٘)العداوة أو الوالٌة"
 .(ٙ)ٌخرج وٌطهر ما فً للوبكم" لال الثعلبً:"

 .(2)ٌعنً: لٌظهر وٌكفر ما فً للوبكم من الذنوب" لال السمرلندي:"
 .(1)فه وٌمٌزه أو ٌخلصه من الوساوس"ولٌكش لال البٌضاوي: أي:"

ُدوِر{]آل عمران: ُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ [ ، أي:"وهللا ذو علم بالذي فً ٗ٘ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(5)صدور خلمه"

ال ٌخفى علٌه شًء من أمورهم ، سرابرها عبلنٌتها ، وهو لجمٌع ذلن لال الطبري:أي:"
 .(ٓٔ)لدر استحمالهم"حافظ ، حتى ٌجازي جمٌعهم جزاءهم على 

 .(ٔٔ)"لال الصابونً:" أي: وهللا عالم بالسرابر مّطلع على الضمابر وما فٌها خٌر أو شر
 .(ٕٔ)أي : بما ٌختلج  فً الصدور من السرابر والضمابر" لال ابن كثٌر:"

 .(ٖٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي: ال ٌخفى علٌه ما فً صدورهم مما استخفوا به منكم"

ل: هللا علٌم بما فً الملوب من اإلٌمان والنفاق والذٌن أخفوا فً أنفسهم ٌمو لال مماتل:"
هاهنا، ٌعنً هذا « ٖ»لولهم إن دمحما لد لتل، ولولهم لو كان لنا من األمر شًء ما لتلنا 

 .(ٗٔ)المكان"
من نمض الحزن ورفض الذعر ذكر الصدر، وحٌنما ذكر اإلٌمان المحض  لال الراؼب:"

ذكر الملب، وكل موضع ٌذكر هللا فً المرآن العمل واإلٌمان، فإنه ٌخص ذكر الملب، وإذا أراد 
ذلن وسابر الفضابل والرذابل ذكر الصدور، وهذا إذا اعتبر باالستمراء انكشؾ، نحو لوله: 

ٌمَ  ا ٌَْدُخِل اإْلِ [، ولوله: }فَإِنََّها ِمْن تَْمَوى اْلمُلُوب{ ]الحج : ٗٔاُن فًِ لُلُوبِكُْم{ ]الحجرات : }َولَمَّ
ُ لُلُوبَُهْم{ ]الصؾ : ٕٖ [، ولوله: }َبْل هَُو آٌَاٌت بٌََِّناٌت فًِ ُصُدوِر الَِّذٌَن أُوتُوا ٘[، ولوله: }أََزاَغ َّللاَّ

ْسبَلِم{ ]الزمر : [، ولوله: }أَفََمْن شَ 5ٗاْلِعْلَم { ]العنكبوت :  ُ َصْدَرهُ ِلئْلِ [، ولوله: }فًِ َٕٕرَح َّللاَّ
[، ولما كان التمحٌص أخص من االبتبلء كما تمدم خصه بالملب، وهذه ُ٘صُدوِر النَّاِس{ ]الناس : 

                                                                                                                                                                               

 . 1ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٔ)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٕ)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٕالماترٌدي:تفسٌر  (ٖ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖ٘/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 . 1ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(2)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(1)
 ٕٖ٘/2تفسٌر الطبري:(5)
 ٕٖ٘/2تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٙٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٕٔ)
 .25ٙ/ٖ(:ص21ٖٗحاتم)أخرجه ابن أبً (ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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األحوال الثبلث ٌترتب بعضها على بعض، فبإصبلح العمل ٌتوصل إلى إصبلح ما فً الصدور 
وبإصبلح ذلن ٌتوصل إلى إصبلح ما فً الملوب من االعتبارات من الشهوة والؽضب، وبهما 

 التً ال ٌعترٌها شن ورٌب، وذلن ما ٌبلؽه العبد، وبه ٌستحك اسم الخبلفة هلل المذكور فً لوله:
ُدور{ ]آل عمران : 5ٕٔ}َوٌَْستَْخِلفَكُْم فًِ اأْلَْرِض{ ]األعراؾ :  ُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ [، ثم لال: }َوَّللاَّ

[ ، أي عالم بجمٌع ما ٌنطوي علٌه من الضمابر الطٌبة والخبٌثة، وخص الصدور دون ٗ٘ٔ
 .(ٔ)الملب إذ هً أعم"

 الفوابد:
 {.أََمنًَة نُعَاًسا  أن النعاس لد ٌكون محمودا وٌعّد من النعم، لموله:} -ٔ
 لموله:}ذم من ظّن باهلل ؼٌر الحك، وأنه ال ٌظن أحد باهلل ظنا ؼٌر الحك إال وهو جاهل،  -ٕ

 {.َظن  اْلَجاِهِلٌ ةِ 
 بٌان أن األمر كله هلل، األمر الشرعً واألمر الكونً، لٌس ألحد مع هللا امر. -ٖ
 {.ٌُْخفُوَن ِفً أَْنفُِسِهْم َما اَل ٌُْبُدوَن َلَن  الٌعلم الؽٌب، لموله:} -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً  -ٗ
ٌِْهمُ  التندٌد بمن ٌعترضون على المدر، لموله:} -٘ لُْل لَْو كُْنتُْم فًِ بٌُُوتِكُْم لَبََرَز ال ِذٌَن كُتَِب َعلَ

 {.اْلمَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهمْ 
ُ َما فًِ ُصُدوِركُْم  إثبات الحكمة فً أفعال هللا بموله:} -ٙ ًَ ّللا   {.َوِلٌَْبتَِل
ُ  أن العبرة والمدار على الملوب التً فً الصدور، لموله:} -2 ًَ ّللا   {. َما ِفً ُصُدوِركُمْ َوِلٌَْبتَِل
َص َما فًِ  أن هللا لد ٌبتلً عباده بما ٌنمً للوبهم وٌخلصها من الشوابب، لموله:} -1 َوِلٌَُمّحِ
 {.لُلُوبِكُْم 
ُدورِ  إثبات علم هللا بما فً الملوب، لموله:} -5 ُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ {، علٌه ٌجب الحذر من َوّللا 

 إضمار ما الٌرضى به هللا.

 
 
 مرآنال

ٌَْطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا  َولَمَْد }إِن  ال ِذٌَن تََول ْوا ِمْنكُْم ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن إِن َما اْستََزل ُهُم الش 
َ َغفُوٌر َحِلٌٌم ) ُ َعْنُهْم إِن  ّللا   [٘٘ٔ({ ]آل عمران : َ٘٘ٔعفَا ّللا 

 التفسٌر:
وا منكم  دمحم عن المتال ٌوم التمى المإمنون والمشركون فً  -ملسو هيلع هللا ىلصٌا أصحاب -إن الذٌن فرُّ

، إنما أولعهم الشٌطان فً هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب، ولمد تجاوز هللا « أُحد»ؼزوة 
 عنهم فلم ٌعالبهم. إن هللا ؼفور للمذنبٌن التاببٌن، حلٌم ال ٌعاجل من عصاه بالعموبة.

 لوال:فً سبب نزول اآلٌة أ
نزلت فً رافع بن المعلَّى وؼٌره من األنصار ، وأبً  أحدها: أخرج الطبري عن عكرمة:"

 .(ٕ)ُحذٌفة بن عتبة ورجل آخر"
والثانً: وروي عن عكرمة أٌضا:"جاءت فاختة بنت ؼزوان امرأة عثمان بن عفان، 

عل ابن عفان؟ أما وهللا ال تجدونه ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلً ٌؽسبلن السبلح من الدماء، فمالت: ما ف
الٌوم. فمال: له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مه، وكان  (ٖ)أألم الموم. فمال لها علً: أال إن عثمان فضح الذمار

إخوان من األنصار - (ٗ)ممن ولى دبره ٌومبذ عثمان بن عفان وسعد بن عثمان وعمبة بن عثمان

                                                             

 .5ٖ5-5ٖ1/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .5ٕٖ/2(:ص1ٕٔٓتفسٌر الطبري) (ٕ)
 [.1ٓ٘الذمار: ما ٌلزمن حفظه وحماٌته.]انظر: الماموس:(ٖ)
 -رجبلن من األنصار  -فّر عثمان بن عفان ، وعمبة بن عثمان ، وسعد بن عثمان  وفً رواٌة ابن اسحاق:" (ٗ)
فؤلاموا به ثبلثًا ، ثم رجعوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال  -حتى بلؽوا الجْلعَب جبل بناحٌة المدٌنة مما ٌلً األعوص  -

 [.5ٕٖ/2(:ص1ٖٔٓلهم : لمد ذهبتم فٌها عرٌضةً!!".]أخرجه الطبري)



ٖٓ 
 

، فرجعوا بعد، فمالت: فمال لهم رسول هللا صلى هللا علٌه (ٔ)حتى بلؽوا الجلعب -من بنً زرٌك
، لال هللا تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن تََولَّْوا ِمْنكُْم ٌَْوَم اْلتََمى اْلَجْمَعاِن إِنََّما (ٕ)وسلم: "لمد ذهبتم بها عرٌضة" 

ُ َعْنهُ  ٌَْطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا َوَلمَْد َعفَا َّللاَّ  .(ٖ)ْم{"اْستََزلَُّهُم الشَّ
عاصم بن كلٌب ، عن أبٌه لال : "خطب عمر ٌوم الجمعة والثالث: وأخرج الطبري عن 

فمرأ  آل عمران ، وكان ٌعجبه إذا خطب أن ٌمرأها ، فلما انتهى إلى لوله :  }إّن الذٌن تولوا 
فلمد منكم ٌوم التمى الجمعان{، لال : لما كان ٌوم أحد هزمناهم ، ففررُت حتى صعدت الجبل ، 

رأٌتنً أنزو كؤننً أْرَوى، والناس ٌمولون :  لُتل دمحم  ! فملت : ال أجد أحًدا ٌمول :  لتل دمحم  ، 
إال لتلته!. حتى اجتمعنا على الجبل ، فنزلت :  }إن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى الجمعان{، اآلٌة 

 . (ٗ)كلها"
التمى الجمعان{، اآلٌة ، وذلن ٌوم أحد  والرابع: لال لتادة:" لوله : }إن الذٌن تولوا منكم ٌوم

ًّ هللا ٌومبذ ، وكان ذلن من أمر  ، ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تولوا عن المتال وعن نب
. (٘)الشٌطان وتخوٌفه ، فؤنزل هللا عز وجل ما تسمعون : أنه لد تجاوز لهم عن ذلن وعفا عنهم"

 .(ٙ)وري عن الربٌع نحو ذلن
لما انهزموا ٌومبذ ، تفّرق عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه ، فدخل  : ولال السدي:"والخامس

بعضهم المدٌنة ، وانطلك بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فماموا علٌها ، فذكر هللا عز وجل 
 (2)الذٌن انهزموا فدخلوا المدٌنة فمال: }إن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى الجمعان {، اآلٌة"

أي: إن الذٌن انهزموا منكم من  [،"٘٘ٔ}إِنَّ الَِّذٌَن تََولَّْوا ِمْنكُْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(1)المعركة"

 .(5)ٌعنً: الذٌن انصرفوا عن المتال منهزمٌن"لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٓٔ)فرت طابفة منهم، زاؼت للٌبل ثم رجعوا" لال الحسن:"

[، ٘٘ٔالَِّذٌَن تََولَّواْ ِمنكُم ٌَوَم اْلتََمى اْلَجْمعَاِن ]آل عمران : إِنَّ وفً المراد بموله تعالى:}
 لوالن :

، (ٕٔ)، ولتادة (ٔٔ)أحدهما : ان المراد: كل من ولّى الدبر من المشركٌن بؤحد، وهذا لول عمر
 .(ٖٔ)والربٌع

 .(ٗٔ)والثانً : أنهم من هرب إلى المدٌنة ولت الهزٌمة ، وهذا لول السدي
[، "أي: ٌوم التمى جمع المسلمٌن ٘٘ٔ} ٌَْوَم اْلتََمى اْلَجْمعَاِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(٘ٔ)وجمع المشركٌن"

                                                             

 [.ٗ٘ٔ/ ٕانظر :معجم البلدان لٌالوت: جبل بناحٌة المدٌنة مما ٌلً األعوص.](ٔ)
لوله :  لمد ذهبتم فٌها عرٌضة  ، أي واسعة. والضمٌر فً لوله :  فٌها  إلى  األرض  ، ٌمول : لمد اتسعت (ٕ)

 منادح األرض فً وجوهكم حٌن فررتم ، فؤبعدتم المذهب ، ٌتعجب من فعلهم.
. ٌاختصار، وكذلن ابن المنذر فً 5ٕٖ/2(:ص1ٖٔٓ. وأخرجه الطبري)22ٖ-22ٕ/ٕالعجاب: (ٖ)

 .22ٗ-22ٖ/ٕ(:ص5٘ٓٔتفسٌره)
 .2ٕٖ/2(:ص1ٓ51تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕٖ/2(:ص1ٓ55تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .25ٙ/ٖ(:ص1ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .25ٙ/ٖ(:ص1ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٖ/2(:ص1ٔ51انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٖ/2(:ص1ٔ55انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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ٌوم أحد حٌن التمى الجمعان، جمع المسلمٌن وجمع المشركٌن، فانهزم  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٔ)المسلمون عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وبمً فً ثمانٌة عشر رجبل"

 .(ٕ)"}ٌوم التمى الجمعان{، فهو ٌوم بدر الضحان:ولال 
ٌعنً: الذٌن انهزموا من المسلمٌن ٌوم أحد؛ فإنه لما ولعت الهزٌمة على  لال السمعانً:"

المسلمٌن انهزم أكثرهم، ولم ٌبمى مع رسول هللا إال أربعة عشر نفرا: سبعة من المهاجرٌن 
هاجرٌن وهم أبو بكر، وعمر، وعلً، وسبعة من األنصار، ولٌل: ثبلثة عشر، ستة من الم
 وطلحة، وعبد الرحمن بن عوؾ، وسعد بن أبً ولاص.

 وفً الرواٌة األولى: كان السابع الزبٌر، وكان طلحة أشد نكاٌة فً الكفار ٌومبذ.
ولٌل: إن ٌوم أحد لطلحة، ولٌل: إنه كان ولاٌة رسول هللا وكان لد ضرب على ٌده فشلت 

رامٌة، وكان ٌرمً بٌن ٌدٌه، وٌمول له رسول هللا: " ارم، فدان  وبمٌت كذلن، وأما سعد وهو
أبً وأمً "، وأما الذٌن انهزموا، فمد لحك بعضهم بالمدٌنة منهم عثمان، ورجع بعضهم على 

 .(ٖ)الطرٌك منهم عمر"
ٌَْطاُن ِببَْعِض َما َكَسبُوا{ ]آل عمران :  لوله تعالى: أي: إِنما [،" ٘٘ٔ} إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّ

 .(ٗ)أزلهم الشٌطان بوسوسته وأولعهم فً الخطٌبة ببعض ما عملوا من الذنوب"
ٌعنً: حٌن تركوا المركز وعصوا أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال للرماة  لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(٘)"ٌوم أحد: ال تبرحوا مكانكم، فترن بعضهم المركز
إنما إستزلهم الشٌطان والذٌن استزلهم الشٌطان عثمان بن عفان،  لال دمحم بن إسحاق:"

 .(ٙ)"وسعد بن عثمان وعمبة بن عثمان األنصارٌان ثم الزرلٌان
أي: لم ٌتولوا فً لتالهم على جهة المعاندة، وال على الفرار من الزحؾ  لال الزجاج:"

هوا لماء هللا. إال على حال رؼبة فً الدنٌا خاصة، وإنما أذكرهم الشٌطان خطاٌا كانت لهم فكر

ٌرضونها، فلذلن عفا عنهم وإال فؤمر الفرار والتولً فً الجهاد إذا كانت العدة ألل من المثلٌن، 
 .(2)أو كانت العدة مثلٌن، فالفرار أمر عظٌم"

على   -عز وجل   -لال مكً:" لٌل: إنه ذكرهم بذنوب لم ٌتوبوا منها، فكرهوا أن ٌلموا هللا 
 .(1)انهزموا لببل ٌمتلوا لبل التوبة، فؽفر هللا لهم فرارهم"ؼٌر توبة، ف

استزلهم طلب منهم الزلل ودعاهم إلٌه ببعض ما كسبوا من ذنوبهم،  لال الزمخشري:أي:"
معناه إن الذٌن انهزموا ٌوم أحد كان السبب فً تولٌهم أنهم كانوا أطاعوا الشٌطان فالترفوا 

 ذنوبا، فلذلن منعتهم التؤٌٌد وتموٌة الملوب حتى تولوا. 
بذنوب لد تمدمت لهم، ألن  ولٌل: استزالل الشٌطان إٌاهم هو التولً، وإنما دعاهم إلٌه

الذنب ٌجر إلى الذنب، كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفا فٌها. ولال الحسن رضى هللا 
 عنه: استزلهم بمبول ما زٌن لهم من الهزٌمة. 

ولٌل: )ببعض ما كسبوا( هو تركهم المركز الذي أمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالثبات فٌه. فجرهم 
 إلى الهزٌمة.ذلن 

ولٌل: ذكرهم تلن الخطاٌا فكرهوا لماء هللا معها، فؤخروا الجهاد حتى ٌصلحوا أمرهم 
 .(5)وٌجاهدوا على حال مرضٌة"

                                                             

 .252/ٖ(:ص1ٕٖٗبن أبً حاتم)أخرجه ا(ٔ)
 .252/ٖ(:ص1ٖٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .252/ٖ(:ص1ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .252/ٖ(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .1٘ٔٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (1)
 .ٖٓٗ/ٔالكشاؾ: (5)
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ظاهره عند جمهور المفسرٌن: أنه كانت لهم ذنوب عالبهم هللا علٌها  لال ابن عطٌة:"
 .(ٔ)رار"بتمكٌن الشٌطان من استزاللهم، وبخلك ما اكتسبوه أٌضا هم من الف

ُ َعْنُهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [، "أي: ولمد تجاوز هللا عن عموبتهم ٘٘ٔ} َولَمَْد َعفَا َّللاَّ
 .(ٕ)وصفح عنهم"

لال الطبري:" ولمد تجاوز هللا عن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى الجمعان ، أن ٌعالبهم بتولٌهم 
 .(ٖ)عن عدّوهم"

 .(ٗ)ولمد عفا هللا عنهم  ، إذ لم ٌعالبهم" لال ابن جرٌج:"
  .(٘)ولمد عفا هللا عنهم حٌن لم ٌعالبهم، فٌستؤصلهم جمٌعا" لال سعٌد بن جبٌر:"

ولمد عفا هللا عنهم  ، فبل أدري أذلن العفو عن تلن العصابة ، أم عفٌو عن  لال ابن زٌد:"
 .(ٙ)المسلمٌن كلهم ؟"

فكٌؾ عفى عنهم، ولد لتل منهم سبعون وجرح سبعون، وأسر منهم سبعون،  ولال الحسن:"
وشج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكسر رباعٌته، وهشم البٌضة على رأسه، لال الحسن ولمد عفا عنكم: لم 

ل لموم منهم: ال تبرحوا ٌستؤصلكم لمخالفتكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إنما خافوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن لا
     .(2)مكانكم، فعالبهم بما لد رأٌت، وعفا عنهم أال ٌكون اصطلمهم"

َ َؼفُوٌر َحِلٌٌم{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [، أي: إن هللا "واسع المؽفرة حلٌم ال ٘٘ٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(1)ٌعجل العموبة لمن عصاه"
 .(5)ٌعاجل بالعموبة""إن هللا ؼفور للذنوب، حلٌم اللال الزمخشري:أي:
فلم ٌجعل لمن انهزم ٌوم أحد بعد لتال بدر النار، كما جعل ٌوم بدر،  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٓٔ)فهذه رخصة بعد التشدٌد"

 .(ٔٔ)عن لتادة لوله: "}إن هللا ؼفور{ للذنوب الكبٌرة أو الكثٌرة"

 .(ٕٔ)ابن أبً سلمة لال: "الحلم أرفع من العمل، إن هللا عز وجل تسمى به"
أخرج ابن المنذر عن عاصم، عن شمٌك، لال: "لمً عبد الرحمن بن عوؾ الولٌد بن عتبة، 
فمال له الولٌد: ما لً أران جفوت أمٌر المإمنٌن، عثمان فمال عبد الرحمن " أبلؽه أنً لم أفر 
ٌوم عٌنٌن " لال عاصم: هو ٌوم أحد ولم أتخلؾ عن بدر، ولم أترن سنة عمر " لال: فانطلك 

بذلن عثمان، فمال: " أما لوله: إنً لم أفر ٌوم عٌنٌن فكٌؾ ٌعٌرنً بذنب، لد عفا هللا عنه،  فخبر
فمال: }إن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى الجمعان إنما استزلهم الشٌطان ببعض ما كسبوا ولمد عفا 

 حتى هللا عنهم{ ؟ وأما لوله: إنً تخلفت ٌوم بدر فإنً كنت أمرض رلٌة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ماتت، وضرب لً رسول هللا بسهمه، ومن ضرب له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه، فمد شهد وأما لوله: 

 .(ٖٔ)إنً لم أترن سنة عمر، فإنً ال أطٌمها وال هو فؤته فحدثه بذلن "
 الفوابد:

                                                             

 .ٖٓ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٓ/2(:ص1ٔٓ٘أخرجه الطبري) (ٗ)
 .251/ٖ(:ص11ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(٘)
 .ٖٖٓ/2(:ص1ٔٓٙأخرجه الطبري) (ٙ)
 .251-252/ٖ(:ص12ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(2)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٓٗ/ٔاؾ:الكش (5)
 .251/ٖ(:ص5ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .251/ٖ(:ص5ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .251/ٖ(:ص5ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص5ٙٓٔتفسٌر ابن المنذر) (ٖٔ)
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غ من ذلن بٌان سبب انهزام من انهزم من الصحابة، وهو استزالل الشٌطان لهم، فٌتفر -ٔ
أن كل ترن للواجب أو فعل للمحرم فإنما هو من استزالل الشٌطان، وٌتفرغ أٌضا أنه لد ٌعالب 

 اإلنسان بالمعصٌة لمعصٌة أخرى.
تحرٌم الفرار إذا التمى الجمعان، إال إذا كان متحرفا لمتال او متحٌزا لفبة، أو إذا كانوا  -ٕ

 أكثر من مثلٌهم، ولكن الثبات أفضل.
 ٌطان تؤثٌرا على العبد فً عمله الصالح وحتى فً الجهاد.إثبات أن للش -ٖ
 الرد على الجبرٌة، وذلن فً لوله:}ببعض ما كسبوا{، ومن لوله:}تولوا منكم{. -ٗ
بٌان فضل هللا على عباده، إذ أن هللا تعالى لد عفا عن هإالء، فرحمته تعالى أوسع، فمن  -٘

 سعة رحمته عفا عنهم.
تعالى، وهما: الؽفور والحلٌم، وما تضمناه من صفة، إثبات اسمٌن من اسماء هللا  -ٙ

 فالؽفور تضمن المؽفرة، والحلٌم تضمن الحلم.
 المرآن

ْخَوانِِهْم إِذَا َضَربُوا فًِ اْْلَْرِض أَوْ   }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَكُونُوا َكال ِذٌَن َكفَُروا َولَالُوا إِلِ
ى لَْو َكانُوا  ًٌِ َكانُوا غُزًّ ُ ٌُْح ُ ذَِلَن َحْسَرًة فًِ لُلُوبِِهْم َوّللا  ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما لُتِلُوا ِلٌَْجعََل ّللا 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )  [ٙ٘ٔ({ ]آل عمران : َٙ٘ٔوٌُِمٌُت َوّللا 

 التفسٌر:
ذٌن ال ٌإمنون ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تُشابهوا الكافرٌن ال

بربهم، فهم ٌمولون إلخوانهم من أهل الكفر إذا خرجوا ٌبحثون فً أرض هللا عن معاشهم أو 
كانوا مع الؽزاة المماتلٌن فماتوا أو لُتِلوا: لو لم ٌخرج هإالء ولم ٌماتلوا وألاموا معنا ما ماتوا 

، أما المإمنون فإنهم ٌعلمون وما لُتلوا. وهذا المول ٌزٌدهم ألًما وحزنًا وحسرة تستمر فً للوبهم

وإن -أن ذلن بمدر هللا فٌهدي هللا للوبهم، وٌخفؾ عنهم المصٌبة، وهللا ٌحًٌ َمن لدَّر له الحٌاة 
وهللا بكل ما تعملونه بصٌر،  -وإن كان ممًٌما-وٌمٌت َمِن انتهى أجله  -كان مسافًرا أو ؼازًٌا

 فٌجازٌكم به.
 سبب نزول اآلٌة:

" عن السدي، لال:"أخرج الطبري بسنده  ًّ . (ٔ)هإالء المنافمون أصحاب عبد هللا بن أب
 .(ٕ)وروي عن مجاهد نحوه

لال عبد هللا بن أبً ذلن حٌن انهزم وجزم مماتل بؤن الذي لال ذلن عبدهلل بن أبً، فمال: "
 .(ٖ)المإمنون ولتلوا"
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  [، أي:"ٙ٘ٔ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]آل عمران: لوله تعالى:

 .(ٗ)وألّروا بما جاء به دمحم من عند هللا"
ال تكونوا كالذٌن كفروا  [، أي:"ٙ٘ٔ} اَل تَكُونُوا َكالَِّذٌَن َكفَُروا{]آل عمران :  لوله تعالى:

ة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"  .(٘)باهلل وبرسوله ، فجحدوا نبوَّ
 .(ٙ)تكونوا كالمنافمٌن"لال دمحم بن إسحاق:" أي ال 

 .(2)لال السدي:" هإالء: المنافمون أصحاب عبد هللا بن أبً
ْخَوانِِهْم إِذَا َضَربُوا فًِ اأْلَْرِض{]آل عمران:  ولالوا  [، أي:"ٙ٘ٔلوله تعالى:} َولَالُوا إِلِ

 .(ٔ)إلخوانهم من أهل الكفر  إذا خرجوا من ببلدهم سفًرا فً تجارة"

                                                             

 .ٖٖٔ/2(:ص1ٔٓ2أخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٔ/2(:ص1ٔٓ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .251/ٖ(:ص5ٖٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .251/ٖ(:ص5ٖٗٗ، وابن أبً حاتم)ٖٖٔ/2(:ص1ٔٓ2أخرجه الطبري) (2)
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" الذٌن ٌنهون إخوانهم عن الجهاد فً سبٌل هللا، والضرب فً األرض لال دمحم بن إسحاق:
 .(ٕ)فً طاعة هللا وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٖ)ولال السدي:" أما إذا ضربوا فً األرض فهً التجارة"
ولالوا إلخوانهم فً النفاق، ولٌل: فً النسب ساروا وسافروا فٌها لتجارة  لال الثعلبً:أي:"

 .(ٗ)أو ؼٌرها"
 .(٘)وأصل  "الضرب فً األرض"، اإلبعاد فٌها سًٌرا

ى{]آل عمران :   .(ٙ)[، أي:" أو خرجوا ؼازٌن فً سبٌل هللا"ٙ٘ٔلوله تعالى:}أَْو َكانُوا ؼُزًّ
[، "أي: لو ألاموا عندنا ولم َٙ٘ٔماتُوا َوَما لُتِلُوا{]آل عمران:  }لَْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما لوله تعالى

 .(2)ٌخرجوا لما ماتوا وال لتلوا"
لال الحسن:" هذا لول الكفار: إذا مات الرجل فٌمول: لو كان عندنا، ما مات وال تمولوا كما 

 .(1)"لال الكفار
 .(5)"لال دمحم بن إسحاق:" وٌمولون لو أطاعونا ما ماتوا وما لتلوا

ُ ذَِلَن َحْسَرةً فًِ لُلُوبِِهْم{]آل عمران:  لوله تعالى: [، "أي: لالوا ذلن لٌصٌر ٙ٘ٔ} ِلٌَْجعََل َّللاَّ
 .(ٓٔ)ذلن االعتماد الفاسد حسرة فً نفوسهم"

. وروي عن أبً مالن نحو (ٔٔ)"لال السدي:" ٌحزنهم وال ٌنفعهم شٌبا، ٌعنً ٌحزنهم لولهم
 .(ٕٔ)"ذلن

 .(ٖٔ)"" لٌجعل هللا ذلن حسرة فً للوبهم لملة الٌمٌن بربهملال دمحم بن إسحاق:
 وإذا لم ٌحضروا الحرب اندفع -أي: لٌجعل ظنهم أنهم لو لم ٌحضروا  لال الزجاج:"

 .(ٗٔ)عنهم ما كتب علٌهم. فحسرتهم فٌما ٌنالهم أشد"
ُ ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{]آل عمران:   .(٘ٔ)المحًٌ الممٌت"[، أي:"وهللا سبحانه ٙ٘ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٙٔ)"لال دمحم بن إسحاق:" أي ٌعجل ما ٌشاء أو ٌإخر ما ٌشاء من ذلن من آجالهم بمدرته
 .(2ٔ)أي لٌس اإلنسان ٌمنعه تحرزه من إتٌان أجله على ما سبك فً علم هللا" لال الزجاج:"

ل الموَت لمن ٌشاء من حٌث ٌشاء، والممٌت م لال الطبري:ٌعنً:أي:" ن ٌشاء وهللا المعّجِ
كلما شاء ، دون ؼٌره من سابر خلمه، وهذا من هللا عز وجل ترؼٌٌب لعباده المإمنٌن على جهاد 
عدوه والصبر على لتالهم ، وإخراج هٌبتهم من صدورهم ، وإن لل عددهم وكثر عدد أعدابهم 

إال بعد فناء وأعداء هللا وإعبلٌم منه لهم أن اإلماتة واإلحٌاء بٌده ، وأنه لن ٌموت أحٌد وال ٌمتل 

                                                                                                                                                                               

 .]بتصرؾ[.ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .255/ٖ(:ص5ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .255/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .15ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٕٖٖ/2انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .255/ٖ(:ص51ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .255/ٖ(:ص55ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .255/ٖ(:صٓٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .255/ٖ(:صٔٓٗٗأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٓٓ/ٖ(:صٕٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .1ٓٓ/ٖ(:صٖٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (2ٔ)
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ًٌ منه لهم ، إذ كان كذلن ، أن ٌجزعوا لموت من مات منهم أو لتل من  أجله الذي كتب له ونه
 .(ٔ)لتل منهم فً حرب المشركٌن"
وهللا ٌحًٌ وٌمٌت{، رد لمولهم، أى األمر بٌده، لد ٌحٌى المسافر لال الزمخشري:لوله:"}

بن الولٌد رضى هللا عنه أنه لال عند موته:  والؽازي، وٌمٌت الممٌم والماعد كما ٌشاء. وعن خالد
ما فى موضع شبر إال وفٌه ضربة أو طعنة، وها أنا ذا أموت كما ٌموت العٌر فبل نامت أعٌن »

 .(ٕ)«"الجبناء
ُ بَِما تَْعَملُوَن َبِصٌٌر{]آل عمران :  [، " أي: مطلع على أعمال العباد ٙ٘ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖ)فٌجازٌهم علٌها "
 .(ٗ)فبل تكونوا مثلهم" لال الزمخشري:أي:"

إن هللا ٌرى ما تعملون من خٌر وشر ، فاتموه أٌها المإمنون ، إنه محٍص  لال الطبري:أي:"
 .(٘)ذلن كله ، حتى ٌجازي كل عامل بعمله على لدر استحماله"

 لرأ ابن كثٌر وطلحة واألعمش والحسن وشبل وحمزة والكسابً وخلؾ: }ٌعملون{، بالٌاء،
 .(ٙ)والبالون: بالتاء

 الفوابد:
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{، ألن المخاطب ال ٌنادى إال  تعلٌة شؤن المإمنٌن بإٌمانهم، من لوله:} -ٔ

 بؤحب األوصاؾ إلٌه.
 اإلشارة إلى النهً عن التشبه بالكفار. -ٕ
 أن الندم على ما ولع ال ٌرفع الوالع، لال تعالى:}وهللا ٌحً وٌمٌت{. -ٖ
الدٌن رحمة، ألن نهً هللا عن الندم على ما مضى مصلحة لئلنسان، ألنه ٌطمبن أن هذا  -ٗ

 للبه وال ٌتحر وال ٌحزن.

 أن هإالء المعترضٌن على المدر ٌكون اعتراضهم حسرة فً للوبهم. -٘
الرد على المدرٌة لموله:}لٌجعل هللا ذلن حسرة فً للوبهم{، ٌعنً أن هللا لّدر أن ٌمولوا  -ٙ

 حسرة فً للوبهم.هذا المول لٌجعله 
 إثبات أن اإلحٌاء واإلماتة بٌد هللا. -2
إثبات عموم علم هللا عّز وجل بكل ما نعمل، وبالتالً ٌجب على اإلنسان ان ٌستمٌم فً  -1

 عمله وأن ٌتذكر بؤن هللا بصٌر باألعمال الخلك.
 الرد على الجبرٌة إذ أضاؾ العمل إلٌهم. -5

 المرآن
ا ٌَْجَمعُوَن )}َولَئِْن لُتِْلتُْم فًِ َسبٌِِل ّللا ِ  ٌٌْر ِمم  ِ َوَرْحَمةٌ َخ ({ ]آل 1٘ٔ أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن ّللا 

 [1٘ٔعمران : 
 التفسٌر:

وأنتم تجاهدون فً سبٌل هللا أو متم فً أثناء المتال، لٌؽفرن هللا  -أٌها المإمنون-ولبن لُتِلتم 
النعٌم، وذلن خٌر من الدنٌا وما ٌجمعه  لكم ذنوبكم، ولٌرحمنكم رحمة من عنده، فتفوزون بجنات

 أهلها.
ِ{]آل عمران :  [" أي: وإن استشهدتم فً الحرب 2٘ٔلوله تعالى: }َولَبِْن لُتِْلتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(2)والجهاد"

                                                             

 .ٖٖٙ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٖٙ/2تفسٌر الطبري:(٘)
 .15ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (2)
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 .(ٔ)ولبن تم علٌكم ما تخافونه من الهبلن بالمتل فً سبٌل هللا" لال الزمخشري:أي:"
 .(ٕ)أي أن الموت إن كان ال بد نازل بكم؛ فمتلكم فً طاعة هللا وجهاده" لال الماترٌدي:"

 .(ٖ)[ " أي: أو متم فً سبٌل هللا من ؼٌر لتال"2٘ٔلوله تعالى: }أَْو ُمتُّْم{]آل عمران : 
 .(ٗ)فى ؼٌر لتل" لال مماتل:"

 .(٘)لال الصابونً:" أي :أو جاءكم الموت وأنتم لاصدون لتالهم"
 .(ٙ)أو موتكم فً طاعة هللا وجهاده" لال الماترٌدي:"
 .(2)أي: متم فً سبٌله" لال البٌضاوي:"

 .(1)ولدم المتل هنا ألنه األشرؾ األهم" لال الثعالبً:"
[، لرأ نافع وأكثر أهل الكوفة ما كان من هذا الباب: بكسر 2٘ٔولوله:} ُمتُّْم{]آل عمران:
 .(5)المٌم، ولرأ اآلخرون: بالضم

 .(ٓٔ)ٌمال: مت ومت، والضم ألٌس، والكسر كثٌر" لال الراؼب:"
ِ َوَرْحَمةٌ{]آل عمران :  لوله تعالى: :إن مؽفرة هللا ورحمته لمن  [، أي:"2٘ٔ}لََمْؽِفَرةٌ ِمَن َّللاَّ

 .(ٔٔ)ٌموت أو ٌمتل فى سبٌل هللا"
 .(ٕٔ)شًء من مؽفرته ورحمته" لال النٌسابوري: ٌعنً:"

 .(ٖٔ)فإن ما تنالونه من المؽفرة والرحمة بالموت فً سبٌل هللا" لال الزمخشري:"
 .(ٗٔ)لمؽفرة من هللا أي لذنوبكم تنالكم ورحمة" لال الماسمً:أي:"

ا ٌَْجَمعُوَن{]آل عمران :  لوله تعالى: ٌٌْر ِممَّ وذلن خٌر من الدنٌا وما ٌجمعه [، أي: 2٘ٔ}َخ
 .(٘ٔ)أهلها"

 .(ٙٔ)من الؽنابم" لال الثعلبً:أي:"
 .(2ٔ)من األموال" ال مماتل:"ل

 .(1ٔ)لال الزمخشري:أي:"خٌر مما تجمعون من الدنٌا ومنافعها لو لم تموتوا"
 .(5ٔ)أي ما ٌجمعونه الكفرة من منافع الدنٌا وطٌباتها الفانٌة" لال الماسمً:"

 .(ٕٓ)خٌر مما ٌجمع أهل الدنٌا من دنٌاهم" لال السعدي:أي:"
خٌر لكم من جمٌع ما ٌتمتع به الكفار من المال والمتاع فى هذه الدار  لال المراؼً:أي:"

 .(ٔ)الفانٌة، فإن هذا ظل زابل، وذان نعٌم خالد"

                                                             

 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (ٖ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .٘ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر الثعالبً: (1)
 .15ٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:1ٕٔانظر: السبعة فً المراءات:(5)
 .5ٗ٘/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٕتفسٌر النٌسابوري: (ٕٔ)
 .٘ٗ/ٕ، ونمله البٌضاوي بتمامه، انظر: تفسٌر البٌضاوي:ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (ٗٔ)
 .2ٓالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .٘ٗ/ٕ. ونمله البٌضاوي بتمامه، انظر: تفسٌر البٌضاوي:ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (1ٔ)
 .٘ٗٗ/ٕ:تفسٌر الماسمً (5ٔ)
 .ٗ٘ٔتفسٌر السعدي: (ٕٓ)
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خٌر لو علموا فؤٌمنوا مما ٌجمعون فً الدنٌا التً لها ٌتؤخرون عن  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٕ)هادةً فً اآلخرة"الجهاد ، تخوفًا من الموت والمتل لما جمعوا من َزهرة الدنٌا ، وز

 .(ٖ)خٌر من أن ٌنزل بكم فً ؼٌر طاعة هللا وسبٌله" لال الماترٌدي:أي:"
 .(ٗ)وعن ابن عباس رضى هللا عنهما: "خٌر من طبلع األرض ذهبة حمراء"

لرأه العامة: }تجمعون{، بالتاء لموله: }ولبن لتلتم أو متم{، أي الكفرة من منافع الدنٌا و
م، فً حٌن لرأ عاصم فً رواٌة حفص: بالٌاء على الخبر عن الؽالبٌن، وطٌباتها مدة أعماره

 .(٘)ٌعنً خٌر مما ٌجمع الناس من األموال
إن ما ٌنتظره المإمن المماتل فى سبٌل هللا من المؽفرة التً تمحو  -الخبلصة لال المراؼً:"

خٌر له مما ٌجمع أولبن الحرٌصون على الحٌاة  -ما كان من ذنوبه، والرحمة التً ترفع درجاته
 الذٌن ٌتمتعون باللذات والشهوات.

أال ٌتحسروا على فما أجدر المإمنٌن أن ٌإثروا مؽفرة هللا ورحمته على الحظوظ الفانٌة، و
 .(ٙ)من ٌمتل منهم أو ٌموت فى سبٌل هللا فإن ما ٌلمونه بعدهما خٌر لهم مما كانوا فٌه لبلهما"

ثم لدم الموت فً لوله تعالى: }ولبن متم أو لتلتم{، ألنها آٌة وعظ باآلخرة  ولال الثعالبً:"
ا، وحض على طلب الشهادة، والحشر، وآٌة تزهٌد فً الدنٌا والحٌاة، وفً اآلٌة تحمٌر ألمر الدنٌ

والمعنى: إذا كان الحشر ال بد فً كبل األمرٌن، فالمضً إلٌه فً حال شهادة أولى وعن سهل بن 
من سؤل هللا الشهادة بصدق، بلؽه هللا منازل الشهداء، وإن مات على »حنٌؾ ، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

من طلب الشهادة صادلا، أعطٌها، ولو لم »: ، وعن أنس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(2)«فراشه
 .(5)"(1)«تصبه

 
 الفوابد:

 أن من لتل فً سبٌل هللا أو مات من المإمنٌن فمد انتمل إلى خٌر من الدنٌا كلها. -ٔ
منّة هللا عّز وجل على عباده بتسلٌتهم فً األمور التً ٌهمهم فواتها، بؤنهم منتملون من  -ٕ

 إلى خٌر منها.بعد الحٌاة الدنٌا 
الجمع بٌن المؽفرة والرحمة لٌكمل لئلنسان سعادته، إذ بالمؽفرة زوال المكروه،  -ٖ

 وبالرحمة حصول المطلوب.
جواز إٌماع التفضٌل بٌن شٌبٌن بٌنهما بعد تام، ألنن إذا نسبت ما فً الدنٌا لآلخرة فلٌس  -ٗ

 .(ٓٔ)الجنة خٌر من الدنٌا وما فٌها":"لموضع سوط أحدكم فً -ملسو هيلع هللا ىلص-بشًء، لال رسول هللا
 المرآن

ِ تُْحَشُروَن ) لَى ّللا   [1٘ٔ({ ]آل عمران : 1٘ٔ}َولَئِْن ُمتُّْم أَْو لُتِْلتُْم إَلِ
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               

 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .2ٖٖ/2(:ص1ٔٔ2اخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٓٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:1ٕٔانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٙ)
باب استحباب طلب الشهادة فً سبٌل هللا تعالى، حدٌث ، « اإلمارة»( ، كتاب 2ٔ٘ٔ/ ٖأخرجه مسلم )(2)
( ، والترمذي ٕٓ٘ٔ، باب فً االستؽفار، حدٌث )« الصبلة»( ، كتاب 2ٙٗ/ ٔ( ، وأبو داود )5ٓ5ٔ/ 2٘ٔ)
 (.ٖ٘ٙٔ، باب ما جاء فٌمن سؤل الشهادة، حدٌث )« فضابل الجهاد»( ، كتاب 1ٖٔ/ ٗ)
، باب استحباب طلب الشهادة فً سبٌل هللا تعالى، حدٌث  «اإلمارة»( ، كتاب 2ٔ٘ٔ/ ٖأخرجه مسلم )(1)
 ( من حدٌث أنس بن مالن.5ٓ1ٔ/ ٙ٘ٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕتفسٌر الثعالبً: (5)
 (.٘ٔٗٙأخرجه البخاري كتاب الرلاق، باب مثل الدنٌا فً اآلخرة: )(ٓٔ)
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ولبن انمضت آجالكم فً هذه الحٌاة الدنٌا، فمتم على فُُرشكم، أو لتلتم فً ساحة المتال، إللى 
 الكم.هللا وحده تُحشرون، فٌجازٌكم بؤعم

 . (ٔ)[، أي:" إن متم على فراشكم"1٘ٔلوله تعالى: }َولَبِْن ُمتُّْم{ ]آل عمران : 
 . (ٕ)[،  أي:" أو لتلتم فً ساحة الحرب"1٘ٔلوله تعالى: } أَْو لُتِْلتُْم{ ]آل عمران : 

 .(ٖ)لال الماترٌدي:أي:" أو لتلتم فً سبٌل هللا"
ِ تُْحَشُروَن{ ]آل عمران :  َلى َّللاَّ فإن إلى هللا مرجعكم ومحشركم [، أي:" 1٘ٔلوله تعالى:}إَلِ

 . (ٗ)"، فٌجازٌكم بؤعمالكم 
أي : أن إلى هللا المرجع ، فبل تؽرنَّكم الحٌاة الدنٌا وال تؽتروا بها ،  لال دمحم بن إسحاق:"

 .(٘)منها" ولٌكن الجهاد وما رؼبكم هللا فٌه منه ، آثر عندكم
لال الشوكانً:" أي: إلى الرب الواسع المؽفرة تحشرون، ال إلى ؼٌره، وتخصٌص اسم هللا 

 .(ٙ)سبحانه بالذكر من الداللة على كمال اللطؾ والمهر"
إن حصل ما البد منه بوجه وهو الموت حتؾ األنؾ، أو ما هو  لال الراؼب: "فكؤنه لٌل:

 .(2)وهو المتل، فالحشر ال محالة حاصل"عارض، وعندكم أنه لد ٌكون منه خبلص، 
أي إنكم بؤى سبب كان هبلككم فإنكم إلى هللا تحشرون ال إلى ؼٌره، فٌجزى  لال المراؼً:"

كبل منكم بما ٌستحك من الجزاء، فٌجازى المحسن على إحسانه، والمسًء على إساءته، وال 
ٌرجى من ؼٌره ثواب، وال ٌتولع منه دفع عماب، فآثروا ما ٌمربكم إلٌه، وٌجلب لكم رضاه من 

لجهاد فى سبٌله، وال تركنوا إلى الدنٌا ولذاتها، فإنها فانٌة، وتلن الحٌاة العمل بطاعته، وعلٌكم با
 .(1)األخرى بالٌة خالدة"

فآثروا ما ٌمّربكم من هللا وٌوجب لكم رضاه ، وٌمربكم من الجنة ، من  لال الطبري:ٌعنً:"
ُحطامها الذي الجهاد فً سبٌل هللا والعمل بطاعته ، على الركون إلى الدنٌا وما تجمعون فٌها من 

هو ؼٌر باٍق لكم ، بل هو زابٌل عنكم ، وعلى ترن طاعة هللا والجهاد ، فإن ذلن ٌبعدكم عن 
بكم من النار  .(5)"ربكم ، وٌوجب لكم سخطه ، وٌمّرِ

 الفوابد:
زٌادة تسلٌة للمإمنٌن، ألن المإمن إذا علم أن مرجعه إلى هللا فإنه سوؾ ٌطمبن وسوؾ  -ٔ

 بذلن.ٌستبشر وٌنشرح صدره 
ِ تُْحَشُروَن{. -ٕ لَى َّللاَّ  إثبات لماء هللا عّز وجل، لموله:} إَلِ
إثبات الجشر ٌوم المٌامة، فإن الناس ٌمومون من لبورهم وٌحشرون إلى هللا عّز وجل  -ٖ

 لٌجازٌهم.
 المرآن

ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا َغِلٌَظ اْلمَْلِب  اَلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَن فَاْعُف َعْنُهْم }فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن ّللا 
َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوكِّ  ِ إِن  ّللا  ({ 1ِ٘ٔلٌَن )َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم ِفً اْْلَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوك ْل َعَلى ّللا 

 [1٘ٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

                                                             

 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .5ٖٖ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٖ/2(:ص1ٔٔ1أخرجه الطبري) (٘)
 .ٔ٘ٗ/ٔفتح المدٌر: (ٙ)
 .5ٗ2/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (1)
 .5ٖٖ/2تفسٌر الطبري: (5)
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ٌِّا منَّ هللا -أٌها النبً-فبرحمة من هللا لن وألصحابن   علٌن فكنت رفٌمًا بهم، ولو كنت س
« أُحد»الُخلك لاسً الملب، الْنَصَرَؾ أصحابن من حولن، فبل تإاخذهم بما كان منهم فً ؼزوة 

أن ٌؽفر لهم، وشاورهم فً األمور التً تحتاج إلى مشورة، فإذا عزمت  -أٌها النبً-، واسؤل هللا 
معتمًدا على هللا وحده، إن هللا ٌحب المتوكلٌن  فؤَْمِضه -بعد االستشارة-على أمر من األمور 

 علٌه.
 فً سبب نزول اآلٌة:

لال مماتل:"} َوَشاِوْرهُْم فًِ اأْلَْمِر{، وذلن أن العرب فً الجاهلٌة كان إذا أراد سٌدهم أن 
اورهم أن ٌش -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً -عز وجل -ٌمطع أمرا دونهم ولم  ٌشاورهم شك ذلن علٌهم. فؤمر هللا

 .(ٔ)فً األمر إذا أراد فإن ذلن أعطؾ لملوبهم علٌه، وأذهب لضؽابنهم"
ِ ِلْنَت لَُهْم{]آل عمران : [، "أي: فبسبب رحمٍة من هللا 5٘ٔلوله تعالى: }فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

ً لٌّن الجانب مع أصحابن مع أنهم خالفوا أمرن  أودعها هللا فً للبن ٌا دمحم كنت هٌنا
 .(ٕ)وعصون"

لال مماتل:أي:" فبرحمة هللا كان  إذ لنت لهم فً المول، ولم تسرع إلٌهم بما كان منهم ٌوم 
 .(ٖ)أحد ٌعنى المنافمٌن"
 .(ٗ)أي : أي شًء جعلن لهم لٌنا لوال رحمة هللا بن وبهم" لال ابن كثٌر:"

ولو كنت جافً الطبع  [، "أي:5٘ٔلوله تعالى: }َوَلْو كُْنَت فَظًّا َؼِلٌَظ اْلمَْلِب{]آل عمران :
 .(٘)"لاسً الملب، تعاملهم بالؽلظة والجفا

 .(ٙ)أي : لو كنت سٌَِّا الكبلم لاسً الملب " لال ابن كثٌر:
وا ِمْن َحْوِلَن{]آل عمران :  .(2)"[،أي:" لتفرلوا عنن ونفروا منن5٘ٔلوله تعالى: }اَلْنفَضُّ

م علٌن ، وأالن جانبن لهم تؤلٌفا النفضوا عنن وتركون ، ولكن هللا جمعه لال ابن كثٌر:"

أنه »لملوبهم ، كما لال عبد هللا بن عمرو : إنه رأى صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الكتب المتمدمة : 
لٌس بفَّظٍ ، وال ؼلٌظ ، وال َسّخاب فً األسواق ، وال ٌجزي بالسٌبة السٌبة ، ولكن ٌعفو 

 .(5)"(1)«وٌصفح
:"لال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنَّ هللا أَمَرنًِ بُِمَداَراِة النَّاس -تعالى عنهارضً هللا –وعن عابشة 

 .(ٓٔ)َكَما أَمرنً ِبإلَاَمة اْلَفَرابِِض"
[، "أي: فتجاوز عما نالن من أذاهم ٌا 5٘ٔلوله تعالى: }فَاْعُؾ َعْنُهْم{]آل عمران :

 .(ٕٔ)"أي: فتجاوز عنهم لال دمحم بن إسحاق:"
فاعؾ عنهم  ، فتجاوز ، ٌا دمحم ، عن تُبَّاعن وأصحابن من المإمنٌن  لال الطبري: أي:"

 .(ٔ)بن وبما جبت به من عندي ، ما نالن من أذاهم ومكروٍه فً نفسن "

                                                             

 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٌٕر ابن كثٌر:تفس (ٗ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (2)
 (.1ٖ1ٗرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(1)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
( للحكٌم 5ٓ/  ٕ، وعزاه السٌوطً فً " الدر المنثور " )5ٕٔ/ٕ(:ص1ٔٓالسلسلة الضعٌفة لؤللبانً:) (ٓٔ)

( وابن عدي فً ٕٗ، ورواه ابن مردٌه فً ثبلثة مجالس من األمالى برلم )الترمذي وابن عدي بسند فٌه مترون
به. لال ابن كثٌر:"حدٌث  ( من طرٌك بشر بن عبٌد5٘ٙ( والدٌلمً فً مسند الفردوس برلم )٘ٔ/ٕالكامل )

 [.1ٗٔ/ٕؼرٌب".]انظر: تفسٌر ابن كثٌر:
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٖٗ/2(:ص1ٕٔ٘أخرجه الطبري) (ٕٔ)
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 .(ٕ)[، أي:" واطلب لهم من هللا المؽفرة"5٘ٔ}َواْستَْؽِفْر لَُهْم{]آل عمران : لوله تعالى:
 .(ٖ)، ذنوَب من لارؾ من أهل اإلٌمان منهم " إسحاق:"لال دمحم بن 

وادع ربن لهم بالمؽفرة لما أتوا من ُجْرم ، واستحموا علٌه عموبة  لال الطبري:أي:"
 .(ٗ)منه"

 .(٘)"[، أي:"وشاورهم فً جمٌع أمورن5٘ٔعمران :}َوَشاِوْرهُْم فًِ اأْلَْمِر{]آل  لوله تعالى:
ولذلن كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌشاور أصحابه فً األمر إذا َحَدث ، تطٌٌبًا  لال ابن كثٌر:"

لملوبهم؛ لٌكونوا فٌما ٌفعلونه  أنشط  لهم كما شاورهم ٌوم بدر فً الذهاب إلى العٌر  فمالوا : ٌا 
اد لسرنا رسول هللا ، لو استعرضت بنا عُْرض البحر لمطعناه معن ، ولو سرت بنا إلى بَْرن الؽَمَ 

معن ، وال نمول لن كما لال لوم موسى لموسى : اذهب أنت وربن فماتبل إنا هاهنا لاعدون ، 
 .(ٙ)ولكن نمول : اذهب ، فنحن معن وبٌن ٌدٌن وعن ٌمٌنن وعن شمالن مماتلون

أٌن ٌكون المنزل ؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعتك لٌموَت ، بالتمدم  -أٌضا  -وشاورهم 
موم ، وشاورهم فً أحد فً أن ٌمعد فً المدٌنة أو ٌخرج إلى العدو ، فؤشار جمُهوُرهم إلى أمام ال

 بالخروج إلٌهم ، فخرج إلٌهم.
وشاورهم ٌوم الخندق فً مصالحة األحزاب بثلث ثمار المدٌنة عامبذ ، فؤبى علٌه ذلن 

 الَسْعَدان : سعُد بن معاذ وسعُد بن عُبَادة ، فترن ذلن.
َدٌبٌة فً أن ٌمٌل على ذََراري المشركٌن ، فمال له الصدٌك : "إنا لم وشاورهم ٌوَم الحُ 

 ، فؤجابه إلى ما لال. (2)نجًء  لمتال أحد ، وإنما جبنا معتمرٌن"
ًَّ َمْعَشَر اْلُمْسِلمٌَن فًِ لَْوٍم أبَنُوا  أهِلً :» ولال علٌه السبلم  فً لصة اإلفن  أِشٌروا َعلَ

ٌُْم هللِا َما  ٌِْه إال  -وهللاِ  -َعِلْمُت َعَلى أْهِلً ِمْن ُسوٍء ، وأبَنُوهم بَمْن وَرَموهُم ، وا َما َعِلْمُت َعلَ
ًٌْرا ٌشاورهم فً -ملسو هيلع هللا ىلص-. واستشار علٌا وأسامة فً فراق عابشة ، رضً هللا عنها، فكان(1)«َخ

 الحروب ونحوها. 
الندب تطٌٌبا لملوبهم ؟ على ولد اختلؾ الفمهاء : هل كان ذلن واجبا علٌه أو من باب 

 لولٌن.
وأخرج الحاكم فً مستدركه عن ابن عباس فً لوله :} َوَشاِوْرهُْم فًِ األْمِر { لال : "أبو 

 . (5)بكر وعمر ، رضً هللا عنهما"
ولد روى اإلمام أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن َؼْنم:" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ألبً بكر 

 .(ٓٔ)«"لِو اْجتََمْعنا فًِ َمشُوَرةٍ َما َخاَلْفتُكَُما»وعمر : 
وروى ابن َمْرُدوٌه ، عن علً بن أبً طالب ، رضً هللا عنه ، لال : "سُبل رسول هللا 

أْي ثُمَّ اتِّبَاعُُهمْ »ملسو هيلع هللا ىلص عن العَْزم ؟ لال:  .(ٔٔ)«"ُمَشاَوَرةُ أْهِل الرَّ
 .(ٕٔ)«الُمْستََشاُر ُمْإتََمنٌ » ملسو هيلع هللا ىلص : وعن أبً  مسعود لال : لال رسول هللا

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٖٗ/2(:ص1ٕٔ٘أخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
؛ وبرن الؽماد: موضع وراء مكة بخمس 1٘ٔ/ٔ؛ والثمات البن حبان: ٖٕٓ/ٕالبن هشام: السٌرة انظر: (ٙ)

 لٌال، ولٌل بلد بالٌمن.
 .ٕ/ٗٔ(:ص2ٕٖٕعمدة الماري شرح صحٌح البخاري) (2)
 .2ٓٔ/ٙ(:ص2٘2ٗصحٌح البخاري) (1)
 . ثم لال : صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه.. 2ٓ/ٖالمستدرن: (5)
 (.2ٕٕ/ٗ)المسند (ٓٔ)
 ( وعزاه إلى ابن مردوٌه.ٖٓٙ/ٕذكره السٌوطً فً الدر )(ٔٔ)
( : "هذا إسناد صحٌح رجاله ثمات". 1ٔٔ/ٖ( ولال البوصٌري فً الزوابد )2ٖٗٙسنن ابن ماجة برلم )(ٕٔ)

( وسنن 1ٕٔ٘( وسنن أبً داود برلم )2ٖٗ٘وروي أٌضا الحدٌث عن أبً هرٌرة، انظر: سنن ابن ماجة برلم )
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ٌْهِ »وعن جابر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:   .(ٕ)"(ٔ)«إذَا اْستََشاَر أَحُدكُْم أَخاهُ فَلٌِشر عل
ِ{]آل عمران : على أمر [، "أي :إِذا عمدت للبن 5٘ٔلوله تعالى: } فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 .(ٖ)"بعد االستشارة فاعتمد على هللا وفّوض أمرن إِلٌه
 .(ٗ)أي : إذا شاورتهم فً األمر وعَزْمت علٌه فتوكل على هللا فٌه" لال ابن كثٌر:"

ِلٌَن{]آل عمران : َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوّكِ [، أي: إن هللا "ٌحب المعتمدٌن علٌه، 5٘ٔلوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 .(٘)"إِلٌه المفوضٌن أمورهم

 الفوابد:
 وبؤمته، وذلن بجعله لٌّنا لهم، فهذه رحمة به وبهم. -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان رحمة هللا تعالى بنبٌه -ٔ
 أنه ٌنبؽً لمن له سٌادة فً لومه أن ٌكون لٌنا لٌتعرض لرحمة هللا عّز وجل. -ٕ
 أن اللٌن أوال بكثٌر من الفظاظة والشدة. -ٖ
 ن أعظم مضارها نفور الناس عن اإلنسان.بٌان مضار الفظاظة والؽلظة، وم -ٗ
 أن اإلنسان لد ٌعذر فً االبتعاد عن أهل الخٌر إذاكانوا جفاة ؼبلظ الملوب. -٘
أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌعفو عن حمّه فً معاملة إخوانه، وذلن إذا كان العفو ممٌدا  -ٙ

 مفسدة أعظم.بإصبلح، وأما إذا ترتب على العفو زٌادة إفساد وطؽٌان فإن هذه مصلحة تضمنت 
األمر بالشورى لما ٌترتب علٌه ومن فوابد، ولد ٌكون للوجوب أو لبلستحباب، حسب  -2

 األمر المشاور فٌه.
االعتماد على هللا تعالى فً فعل األسباب، وٌنبؽً على اإلنسان إذا عزم على األمر إال  -1
 ٌتردد.
 إثبات المحبة هلل عّز وجل. -5

هللا علّك محبته علٌه، والتوكل على  فضٌلة التوكل على هللا والحث علٌه، ألن -ٓٔ

هللا ٌكون بمطع اإلنسان العبلبك مما سوى هللا عّز وجل حتى من نفسه، وٌفّوض أمره إلى هللا 
 تعالى تفوٌضا كامبل.

 المرآن
ُ َفاَل َغاِلَب لَكُْم َوإِْن ٌَْخذُْلكُْم فََمْن ذَا ال ِذي ٌَْنُصُركُْم ِمْن بَعْ  ِ }إِْن ٌَْنُصْركُُم ّللا  ِدِه َوَعلَى ّللا 

 [ٓٙٔ({ ]آل عمران : ٓٙٔفَْلٌتََوك ِل اْلُمْإِمنُوَن )
 التفسٌر:

إن ٌمددكم هللا بنصره ومعونته فبل أحد ٌستطٌع أن ٌؽلبكم، وإن ٌخذلكم فمن هذا الذي 
 ٌستطٌع أن ٌنصركم من بعد خذالنه لكم؟ وعلى هللا وحده فلٌتوكل المإمنون.

ٌَْنصُ  ُ فَبَل َؼاِلَب لَكُْم { ]آل عمران : لوله تعالى: }إِْن  [،" إِن أراد هللا نصركم فبل ْٓٙٔركُُم َّللاَّ
 .(ٙ)"ٌمكن ألحٍد أن ٌؽلبكم

أي : إن ٌنصرن هللا فبل ؼالب لن من الناس لن ٌضرن خذالن من  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(2)خذلن"

 .(1)لال ابن عثٌمٌن:أي:"إذا لّدر هللا نصركم فإته لن ٌؽلبكم أحد"

                                                                                                                                                                               

 (.2ٖٕٓ،  5ٖٕٙ،  1ٕٕٕبرلم )الترمذي 
 (.2ٗ2ٖسنن ابن ماجة برلم )(ٔ)
 . باختصار فً ذكر سند الرواٌات.ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٖٔ٘أخرجه الطبري) (2)
 .22ٖ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (1)
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إن ٌنصركم هللا، أٌها المإمنون باهلل ورسوله ، على من ناوأكم وعاداكم  لال الطبري:أي:"
من أعدابه والكافرٌن به  فبل ؼالب لكم  من الناس ، ٌمول : فلن ٌؽلبكم مع نصره إٌاكم أحد ، 

هم ، ما ولو اجتمع علٌكم َمن بٌن ألطارها من خلمه ، فبل تهابوا أعداء هللا لملة عددكم وكثرة عدد
 .(ٔ)كنتم على أمره واستممتم على طاعته وطاعة رسوله ، فإن الؽلبة لكم والظفر ، دونهم"

[،" أي: وإِن ٓٙٔلوله تعالى: }َوإِْن ٌَْخذُْلكُْم فََمْن ذَا الَِّذي ٌَْنُصُركُْم ِمْن بَْعِدِه{ ]آل عمران : 
 .(ٕ)"أراد خذالنكم وترن معونتكم فبل ناصر لكم

و إن ٌخذلن فلن ٌنصرن الناس، } فمن الذي ٌنصركم من بعده{، أي :  حاق:"لال دمحم بن إس
 .(ٖ)ال تترن أمري للناس ، وارفض أمر الناس ألمري "

ٌعنً : ولكن على ربكم ، أٌها المإمنون ، فتوكلوا دون سابر خلمه ، وبه  لال الطبري:"
اءه ، ٌكفكم بعونه ، فارضوا من جمٌع من دونه ، ولمضابه فاستسلموا ، وجاهدوا فٌه أعد

 .(ٗ)وٌمددكم بنصره"
 :(٘)و"النصر" فً اآلٌة الكرٌمة ٌحتمل وجهٌن

أحدهما: المعونة: والمعنى: إن أعانكم هللا؛ فبل ٌؽلبكم العدو، }وإن ٌخذلكم{: ولم ٌعنكم؛ فمن 
 [.ٕٕذا الذي أعانكم سواه؟! ، ومنه  لوله تعالى: } َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]آل عمران : 

والثانً: المنع: أي: إن منع هللا عنكم العدو، فبل ؼالب لكم، }وإن ٌخذلكم{: ولم ٌعنكم، فمن 
 الذي ٌمنعكم من بعده؟!

لال الماترٌدي:"والخذالن فً الحمٌمة هو: ترن المؤمول منه ما أمل منه، واستعمل فً هذا 
 .(ٙ)كما استعمل االبتبلء على ؼٌر حمٌمته"

الخذالن: هو ؼاٌة الترن، وأما الترن فإن صاحبه ٌذنب وهو ممر بذنبه،  لال التستري:"
فإذا أذنب على أنه دٌانة فهو الخذالن، وهو عموبة هللا تعالى صاحب الخذالن ألنه ألامه على 

ذنبه مع علمه به وتسوٌفه بالتوبة، أال ترى أن إبلٌس لما أبى وأصر علٌه بعد اإلباء خذله هللا 
ه، ألنه أراد منه ما علم ولم ٌرد منه ما أمره به، وآدم علٌه السبلم لما لم ٌكن بعلمه السابك فٌ

 .(2)بالترن مخذوالً ألر بالذنب بعد إتٌانه ورجع إلى ربه جل وعز، فمبل توبته"
ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن { ]آل عمران :  [،" أي :وعلى هللا وحده ٓٙٔلوله تعالى: } َوَعلَى َّللاَّ

 .(1)ؤ ولٌعتمد المإمنون"فلٌلج
 .(5)"لال ابن إسحاق: "}وعلى هللا{، أي: ال على الناس، }فلٌتوكل المإمنون{

 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:أي:"إذا لّدر هللا نصركم فإته لن ٌؽلبكم أحد"
 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن:أي:"على هللا وحده فلٌتوكل المإمنون به "

 الفوابد: 
ُ فَبَل َؼاِلَب لَكُْم {. لموله:بٌان كمال لدرة هللا عّز وجل،  -ٔ  }إِْن ٌَْنُصْركُُم َّللاَّ
 وجوب تعلّك الملب باهلل وحده فً طلب االنتصار. -ٕ
 أن هللا إذا لّدر خذالن أحد فبل ناصر له. -ٖ

                                                             

 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٖٔ٘أخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .2ٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي:(ٙ)
 .ٕ٘-ٔ٘تفسٌر التستري: (2)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٖٗ/2:ص(1ٖٔ٘أخرجه الطبري) (5)
 .22ٖ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)
 .22ٖ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٔٔ)
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على اإلنسان األخذ بؤسباب النصر، أال وهً: اإلخبلص هلل عّز وجل، وإلامة الصبلة  -ٗ
}الَِّذٌَن إِْن َمكَّنَّاهُْم فًِ  عن المنكر، وهذا لموله تعالى:وإٌتاء الزكاة واألمر بالمعروؾ والنهً 

ِ َعالِبَةُ ا َكاةَ َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِؾ َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَّ بَلةَ َوآتَُوا الزَّ أْلُُموِر{ اأْلَْرِض أَلَاُموا الصَّ
 [.ٔٗ]الحج : 
كفار ومناصرتهم ومعاضدتهم، ألن التحذٌر من فعل أسباب الخذالن، ومنها: تولً ال -٘

 االعتماد ٌكون على هللا تعالى وحده ال على الناس.
 وجوب التوكل على هللا عّز وجل، والتوكل من ممتضٌات اإلٌمان. -ٙ

 المرآن
ٍ أَْن ٌَغُل  َوَمْن ٌَْغلُْل ٌَؤِْت بَِما َغل  ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ثُم  تَُوف ى كُلُّ نَ  ًّ ْفٍس َما َكَسبَْت }َوَما َكاَن ِلنَبِ

 [ٔٙٔ({ ]آل عمران : َٔٙٔوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن )
 التفسٌر:

ٍ أن ٌَُخوَن أصحابه بؤن ٌؤخذ شٌبًا من الؽنٌمة ؼٌر ما اختصه هللا به، ومن  ًّ وما كان لنب
ٌفعل ذلن منكم ٌؤت بما أخذه حامبل له ٌوم المٌامة؛ لٌُفَضح به فً المولؾ المشهود، ثم تُعطى كل 

 جزاَء ما كسبت وافًٌا ؼٌر منموص دون ظلم.نفس 
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

 (ٗ)وابن أبً حاتم (ٖ)وأبو ٌعلى (ٕ)والطبري (ٔ)أحدها: أخرج عبد بن حمٌد والترمذي
، من طرٌك خصٌؾ عن ممسم: (1)، وابن عدي(2) ، والواحدي(ٙ)، وأبو داود(٘)والطبرانً

{ فً لطٌفة حمراء فمدت ٌوم بدر، "حدثنً ابن عباس إن هذه اآلٌة نزلت: }وَ  ٍ أَْن ٌَؽُلَّ ًّ َما َكاَن ِلنَِب
ٍ أَْن ٌَؽُلَّ  ًّ فمال بعض الناس: أخذها دمحم وأكثروا فً ذلن، فؤنزل هللا تبارن وتعالى: }َما َكاَن ِلنَِب

ٌَؤِْت بَِما َؼلَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{"  .(5)َوَمْن ٌَْؽلُْل 

الذٌن طلبوا الؽنٌمة ٌوم أحد، وتركوا المركز، ولالوا: إنا والثانً:لال مماتل:" نزلت فً 
لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -من أخذ شٌبا فهو له ونحن هاهنا ولوؾ، فلما رآهم النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -نخشى أن ٌمول النبً

لوفا، فمال لالوا: تركنا بمٌة إخواننا و«. ألم أعهد إلٌكم أال تبرحوا من المركز حتى ٌؤتٌكم أمري»
. وكذا نمله الواحدي عن مماتل (ٓٔ)، فنزلت: }وما كان لنبً أن ٌؽل{"«ظننتم أنا نؽل»ملسو هيلع هللا ىلص:  -النبً

 .(ٔٔ)والكلبً
عن الضحان لال : "بعث رسول هللا صلى بسندهما  (ٕٔ)والثالث: أخرج الطبري والواحدي

ًّ  هللا علٌه وسلم طبلبع ، فؽنم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فلم ٌمسم للطبلبع ، فؤنزل هللا عز وجل :  }وما كان لنب
 .(ٖٔ)أن ٌؽل{"

                                                             

 " من طرٌك عبد الواحد بن زٌاد.ٕٗٔ/ ٘فً "جامعه"، كتاب "التفسٌر" "(ٔ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٖٔٙانظر: تفسٌره) (ٕ)
، عن خصٌؾ عن 2ٕٖ/ٗ(:ص1ٖٕٗ.اه فً )1ٖٓ/ٖ(:ص5ٕٗٗ، وروٓٙ/٘(:صٕٔ٘ٙانظر: مسنده) (ٖ)

 عكرمة عن ابن عباس.
 انظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٔٔانظر: المعجم الكبٌر: (٘)
 .ٖٔ/ٗانظر: السنن، كتاب الحروؾ والمراءات: (ٙ)
 .ٕٙٔانظر: أسباب النزول: (2)
": ٗٔٗ/ ٔ، وأعله به لال المناوي فً "الفتح السماوي" "5ٕٗ/ٖؾ:انظر: الكامل فً ترجمة خصٌ (1)

"فالحدٌث ضعٌؾ ووهم من حسنه كالجبلل السٌوطً "فً حاشٌته على البٌضاوي" اؼترارا بتحسٌن الترمذي 
 له".

 .22٘/ٕالعجاب: (5)
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٕٔانظر: أسباب النزول: (ٔٔ)
 .2ٕٔانظر: أسباب النزول: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/2(:ص1ٔٗ٘تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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صلى هللا علٌه  -الرابع: نمل الواحدي عن ابن عباس فً رواٌة الضحان: "إن رسول هللا 
 .(ٔ)لما ولع فً ٌده ؼنابم هوازن ٌوم حنٌن ؼله رجل بمخٌط، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة" -وسلم 
 .(ٔ)اآلٌة"

 .(ٕ)وهذا من تخلٌط جوٌبر، فإن هذه اآلٌة نزلت فً ٌوم أحد اتفالا"لال ابن حجر:" 
 .(ٖ)"والخامس: ونمل الواحدي أٌضا عن لتادة:" نزلت ولد ؼل طوابؾ من أصحابه

 -والسادس: ونمل الواحدي أٌضا عن ابن عباس: "أن أشراؾ الناس استدعوا رسول هللا 
 .(ٗ)، فنزلت هذه اآلٌة"أن ٌخصصهم بشًء من الؽنابم -ملسو هيلع هللا ىلص 

{ ]آل  ٍ أَْن ٌَؽُلَّ ًّ [،" أي: وما صحَّ وال استمام عمبًل ٔٙٔعمران :لوله تعالى: }َوَما َكاَن ِلنَبِ
ٍ من األنبٌاء أن ٌخون فً الؽنٌمة" ًّ  .(٘)لنب

 .(ٙ)وما كان لنبً أن ٌخون أمته" لال الزجاج:المعنى"
أي ما كان من شؤن أّى نبى وال من سٌرته أن ٌؽل، ألن هللا عصم أنبٌاءه  لال المراؼً:"

منه، فهو ال ٌلٌك بممامهم وال ٌمع منهم، ألن النبوة أعلى المناصب اإلنسانٌة، فصاحبها ال ٌرؼب 
 .(2)فٌما فٌه دناءة وخسة"

{ ]آل عمران :  :(1)[، على وجهٌنٔٙٔواختلت المراءة فً لوله تعالى: } ٌَؽُلَّ
{، بفتح الٌاء وضم الؽٌن، لرأ أ  بهذا الوجه : ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم.حدها: } ٌَؽُلَّ

 والثانً: } ٌؽّل{، بضم الٌاء وفت الؽٌن. لراءة البالٌن.
ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة { ]آل عمران : [،" أي: ومن ٌُخن من ٔٙٔلوله تعالى: } َوَمْن ٌَْؽلُْل ٌَؤِْت بَِما َؼلَّ 

 .(5)"شٌباً، ٌؤت حامبلً له على عنمه ٌوم المٌامة فضٌحةً له على رءوس األشهاد ؼنابم المسلمٌن
أي وكل من ٌمع منه ؼلول ٌؤتى بما ؼل به ٌوم المٌامة حامبل له، لٌفتضح  لال المراؼً:"

 .(ٓٔ)أمره وٌزٌد به فى عذابه"

أي: ثم "تعطى جزاء كل [، ٔٙٔلوله تعالى: }ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسَبْت{ ]آل عمران :
 .(ٔٔ)"نفس ما عملت وافٌاً ؼٌر منموص

ثم ٌُجزى بكسبه ؼٌر مظلوم" لال دمحم بن إسحاق:"
(ٕٔ). 

أي: ثم بعد أن ٌؤتى الؽاّل بما ؼل فٌتمثل له كؤنه حاضر بٌن ٌدٌه، ٌنال  لال المراؼً:"
تاُب فَتََرى َوُوِضَع اْلكِ »جزاء ما كسب مستوفى تاما ال ٌنمص منه شىء كما لال تعالى: 

َلتَنا ماِل هذَا اْلِكتاِب ال ٌُؽاِدُر َصِؽٌَرةً َوال َكِبٌَرةً  ٌْ ا فٌِِه، َوٌَمُولُوَن ٌا َو إِالَّ اْلُمْجِرِمٌَن ُمْشِفِمٌَن ِممَّ
أَْحصاها؟ َوَوَجُدوا ما َعِملُوا حاِضراً َوال ٌَْظِلُم َربَُّن أََحداً{،وجاء حكم التوفٌة فى الجزاء عاما لكل 

لٌكون كالدلٌل على الممصود من استٌفابه  -سب، وإن كان الكبلم فى جزاء الؽاّل فحسبكا
الجزاء، فإنه إذا كان كل كاسب مجزٌّا بعمله ال ٌنمص منه شىء وإن كان جرمه حمٌرا، فالؽاّل 

 .(ٖٔ)مع عظم جرمه أولى بذلن"

                                                             

 . 2ٕٔأسباب النزول:(ٔ)
 .225/ٕالعجاب: (ٕ)
 . 2ٕٔأسباب النزول:(ٖ)
 . 2ٕٔأسباب النزول:(ٗ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (2)
 .5ٕٔانظر: السبعة:  (1)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .5ٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٗٙ/2(:1ٔٙ1أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
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ٌظلمون بزٌادة العذاب أو  وهم "ال[،أي: ٔٙٔلوله تعالى: } َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]آل عمران :
 .(ٔ)نمص الثواب"

 .(ٕ)لال الثعلبً: أي:" ال ٌنمصون من حسناتهم وال ٌزداد على سٌباتهم"
 .(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: من أعمالهم"

 .(ٗ)وال متعدًّى علٌه" لال دمحم بن إسحاق:"
ٌعتدي علٌهم  لال الطبري:أي:" ال ٌفعل بهم إال الذي ٌنبؽً أن ٌفعل بهم ، من ؼٌر أن

 .(٘)فٌنمصوا عما استحموه"
 الفوابد:
 الٌجوز ألتباع النبً الؽلول. -ٔ
 أن الجزاء من جنس العمل. -ٕ
 إثبات البعث. -ٖ
إثبات لدرة هللا تعالى إذ أنه لادر على أن ٌؤتً اإلنسان بما ؼل ٌوم المٌامة، وأنه على  -ٗ

 كل شًء لدٌر.
 جزاء كل نفس بما كسبت. -٘
 وبالتالً إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى.إثبات نفً الظلم عن هللا،  -ٙ

 

 المرآن
ِ َوَمؤَْواهُ َجَهن ُم َوبِئَْس اْلَمِصٌُر ) ِ َكَمْن بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن ّللا  ({ ]آل ٕٙٔ}أَفََمِن ات بََع ِرْضَواَن ّللا 

 [ٕٙٔعمران : 
 التفسٌر:

مسخط لربه، فاستحك ال ٌستوي من كان لصده رضوان هللا ومن هو ُمِكٌب على المعاصً، 
 بذلن سكن جهنم، وببس المصٌر.

ِ{ ]آل عمران :  ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخٍط ِمَن َّللاَّ [، أي:" ٕٙٔلوله تعالى: }أَفََمِن اتَّبََع ِرْضَواَن َّللاَّ
 .(ٙ)أفمن أطاع هللا وطلب رضوانه، كمن عصى هللا فاستحك سخطه وباء بالخسران؟"

ولم ٌؽلل }كمن باء بسخط من هللا{ ٌعنً استوجب  -وجلعز  -لال مماتل:" ٌعنى رضى ربه
 .(2)فً الؽلول، لٌسوا سواء" -عز وجل -السخط من هللا

عن الضحان بن مزاحم، فً لوله عز وجل: }أفمن اتبع رضوان هللا{ ،  أخرج ابن المنذر "
 .(1)لال: من لم ٌؽل }كمن باء بسخط من هللا{ لال: من ؼل "

أفمن اتبع  عٌد بن جبٌر: لوله:}أفمن اتبع رضوان هللا{، "وأخرج ابن أبً حاتم عن س
كمن باء بسخط من هللا{، ٌعنً: كمن ، }(5)رضوان هللا ٌعنً: أرضى هللا فلم ٌؽلل من الؽنٌمة"
 .(ٓٔ)استوجب سخطا من هللا فً الؽلول، فلٌس هو بسواء"

هللا أداء الخمس عن ابن جرٌج: }أفمن اتبع رضوان هللا{ ، لال: أمر وأخرج ابن المنذر "
 .(ٔٔ)}كمن باء بسخط من هللا{ فاستوجب سخط هللا  "

                                                             

 .2٘ٔ(صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .5ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖٖٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٗٙ/2(:1ٔٙ1أخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٗٙ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .]بتصرؾ[.ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان :(2)
 .2٘ٗ/ٕ(:ص5ٖٔٔتفسٌر ابن المنذر) (1)
 .1ٓٙ/ٖ(:ص2ٗٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٓ2/ٖ(:صٖ٘ٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٓٗٔٔتفسٌر ابن المنذر) (ٔٔ)
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عن دمحم بن إسحاق: " }أفمن اتبع رضوان هللا{ على ما أحب الناس وسخطوا، وروي  
}كمن باء بسخط من هللا{ عز وجل لرضى الناس أو سخطهم، ٌمول: فمن كان على طاعتً 

 .(ٔ) فاستوجب ؼضبه"وثوابه الجنه ورضوان ربه، كمن باء بسخط من هللا
عن الحسن :"لوله: }أفمن اتبع رضوان هللا {: ٌمول: من أخذ الحبلل خٌر له ممن أخذ و

 .(ٕ)الحرام، وهذا فً الؽلول وفً المظالم كلها"
أفمن ترن الؽلول وما نهاه هللا عنه عن معاصٌه ، وعمل بطاعة هللا فً تركه  لال الطبري:"

ذلن ، وفً ؼٌره مما أمره به ونهاه من فرابضه ، متبعًا فً كل ذلن رضا هللا ، ومجتنبًا سخطه، 
بل سخط هللا وؼضبه"  .(ٖ)كمن انصرؾ متحّمِ

المسلمٌن فً أحد باتباعه، اتبعه المإمنون  حٌن أرمر -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌروى أن النبً  لال الزجاج:"
فمد اتبع -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن من اتبع النبً  -وتخلؾ عنه جماعة من المنافمٌن، فؤعلم هللا جل وعز: 

 .(ٗ)رضوان هللا، ومن تخلؾ عنه فمد باء بسخط من هللا"
 عنوٌمرأ }رضوان{، بكسر الراء، و}رضوان{، بضم الراء، ولد روٌتا جمٌعا 

 .(٘)عاصم
[، " أي: مصٌره ومرجعه ٕٙٔلوله تعالى:} َوَمؤَْواهُ َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلَمِصٌُر{ ]آل عمران : 

 .(ٙ)"جهنم وببست النار مستمراً له
عن دمحم بن إسحاق: " وكان مؤواه جهنم، وببس المصٌر أسواء المثبلن؟ أي: روي  

 .(2)فاعرفوا "
، " }وببس (1)هما، فمال للذي ٌؽل:}مؤواه جهنم{"سعٌد بن جبٌر: "ثم بٌن مستمرلال 

 المصٌر{ ٌعنً:
 .(5)مصٌر أهل الؽلول"

فاستحك بذلن سكنى جهنم، وببس المصٌر الذي ٌصٌر إلٌه وٌبوب إلٌه  لال الطبري:أي:"
 .(ٓٔ)من باء بسخط من هللا جهنم"

 الفوابد:
 أن الرضا صفة من صفات هللا تعالى. -ٔ
 إثبات السخط هلل تعالى. -ٕ
 التحذٌر من التعرض لسخط هللا عّز وجل. -ٖ
 إثبات النار. -ٗ
 ذم النار والثناء علٌها بالمدح، لموله:}وببس المصٌر{. -٘

 المرآن
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن ) ِ َوّللا   [ٖٙٔ({ ]آل عمران : ٖٙٔ}هُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد ّللا 

 التفسٌر:
الدرجات، وأصحاب النار المتبعون أصحاب الجنة المتبعون لما ٌرضً هللا متفاوتون فً 

 لما ٌسخط هللا متفاوتون فً الدركات، ال ٌستوون. وهللا بصٌر بؤعمالهم ال ٌخفى علٌه منها شًء.

                                                             

 .2٘ٗ/ٕ(:صٔٗٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .1ٓٙ/ٖ(:ص1ٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٙٙ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج: (ٗ)
 .1ٙٗ/ ٔانظر: معانً المرآن للزجاج : (٘)
 .]بتصرؾ[.ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٔٗٔٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .1ٓ2/ٖ(:ص٘٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٓ2/ٖ(:صٙ٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(5)
 .ٖٙٙ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ِ { ]آل عمران :  [، " أي: هم متفاوتون فً ٖٙٔلوله تعالى: }هُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٔ)المنازل"

 .(ٕ): بؤعمالهم" عن ابن عباس: "}هم درجات عند هللا{، ٌمول
 .(ٖ)للناس درجات بؤعمالهم فً الخٌر والشر" ولال الحسن:"

سعٌد بن جبٌر: "ثم ذكر مستمر من ال ٌؽل فمال: }هم درجات{، ٌعنً: لهم فضابل ولال 
 .(ٗ)عند هللا"

 .(٘)أي : لكّلٍ درجات مما عملوا فً الجنة والنار" لال دمحم بن إسحاق:"
ِ{"هم درجات عند ولال مجاهد:"} . وروي عن (ٙ)هللا{، :هً كموله : }لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ

 .(2)السدي نحو ذلن
والكافرون ذوو درجة  -أي: هم ذوو درجات، فالمإمنون ذوو درجة رفٌعة،  لال الزجاج:"

 .(1)عند هللا وضٌعة"
أَْي: أهل درجات عند هللا ٌرٌد أنَّهم مختلفو المنازل فَِلَمن اتِّبع رضوان هللا  لال الواحدي:"

 .(5)الكرامة والثَّواب وِلَمْن باء بسخٍط من هللا المهانةُ والعذاب"
شبهوا بالدرجات لما بٌنهم من التفاوت فً الثواب والعماب، أو هم ذوو  لال البٌضاوي:"

 .(ٓٔ)درجات"
من اتبع رضوان هللا ومن باء بسَخط من هللا ، مختلفو المنازل عند أّن  لال الطبري:أي:"

هللا. فلمن اتبع رضوان هللا ، الكرامةُ والثواب الجزٌل ، ولمن باء بسخط من هللا ، المهانةُ 
 .(ٔٔ)والعماب األلٌم، ، ولٌل: ٌعنً : لمن اتبع رضوان هللا منازُل عند هللا كرٌمة"

لال ابن  ، معناها: لهم درجات عند هللا، كمولن: هم طبمات،"أي هم منازل ولال أبو عبٌدة:
 : (ٕٔ)َهْرمة

ٌِْب الدَّْهِر أَْم َدَرُج الّسٌولِ   أَرْجًما ِلْلَمنُوِن ٌَكُوُن لَْومً          ِلَر
تفسٌرها: أم هم على درج السٌول. وٌمال للدرجة التً ٌصعد علٌها:درجة، وتمدٌرها: 

 .(ٖٔ)"لصبة، وٌمال لها أٌضا: درجة
أي: كل هإالء متفاوتون فً درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم فً أعمالهم،  لال السعدي:"

فالمتبعون لرضوان هللا ٌسعون فً نٌل الدرجات العالٌات، والمنازل والؽرفات، فٌعطٌهم هللا من 
فضله وجوده على لدر أعمالهم، والمتبعون لمساخط هللا ٌسعون فً النزول فً الدركات إلى 

  .(ٗٔ)ل سافلٌن، كل على حسب عمله"أسف

                                                             

 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٓ2/ٖ(:ص5٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٓ2/ٖ(:صٓٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٕأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٗأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .ٕٔٗالوجٌز: (5)
 .ٙٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/2تفسٌر الطبري:(ٔٔ)
، 2ٖٙ/ 2، والطبري: 2٘ٔ/ ٔ،  والبٌت فى الكتاب: ٕٗٓ/ ٔ، والخزانة  ٔٓٔ/ ٗانظر: األؼانى (ٕٔ)

 . 5ٕٔشاؾ: واللسان: مادة"درج"، وشواهد الك ٕٙٓ/ ٔوالشنتمرى 
 .22ٗ-2ٙٗ/ٕ(:ص٘ٗٔٔ، وتفسٌر ابن المنذر)2ٓٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖٔ)
 .٘٘ٔتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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أي: إن كبل ممن اتبع رضوان هللا ومن باء بؽضب من هللا طبمات مختلفة،  لال المراؼً:" 
ومنازل عند هللا متفاوتة فى حكمه، وبحسب علمه بشبونهم وبما ٌستحمون من الجزاء }ٌَْوَم هُْم 

ٌء ِلَمنِ  ًْ ِ ِمْنُهْم َش اِر{. باِرُزوَن ال ٌَْخفى َعلَى َّللاَّ ِ اْلواِحِد اْلمَهَّ  اْلُمْلُن اْلٌَْوَم َّلِلَّ
إن الناس ٌتفاوتون فى الجزاء عند هللا كما ٌتفاوتون فى الفضابل والمعرفة فى  -والخبلصة

 .(ٔ)الدنٌا، وما ٌترتب على ذلن من األعمال الحسنة أو السٌبة"
 [، لوالن:ٖٙٔفٌتضح أن فً معنى لوله تعالى:}درجات{]آل عمران:

  .(ٕ)دهما: أنها درجات الجنة، لاله الحسنأح
والثانً: أنها فضابلهم، والمعنى: أنهم فً الفضل مختلفون: بعضهم أرفع من بعض، لاله 

 . (ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ)الفراء
 وفٌمن عنى بهذا الكبلم لوالن: 

ه أحدهما: أنهم الذٌن اتبعوا رضوان هللا، والذٌن باإوا بسخط من هللا، فلمن اتبع رضوان
 .(ٙ)، ودمحم بن إسحاق(٘)الثواب، ولمن باء بسخطه العذاب، هذا لول ابن عباس

والثانً: أنهم الذٌن اتبعوا رضوان هللا فمط، فإنهم ٌتفاوتون فً المنازل، هذا لول سعٌد بن 
 .(ٓٔ)، ومماتل(5)، والسدي(1)، ومجاهد(2)جبٌر

ُ َبِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن{ ]آل لوله تعالى: وهللا ذو علم بما ٌعملون،  [، أي:"ٖٙٔعمران : }َوَّللاَّ
 .(ٔٔ)ال ٌخفى علٌه من أعمالهم شًء"

 .(ٕٔ)إّن هللا ال ٌخفى علٌه أهل طاعته من أهل معصٌته" لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٖٔ)ٌعنً:بصٌر بمن ؼل منكم ومن لم ٌؽل" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٗٔ)عالم بؤعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فٌجازٌهم على حسبها" لال البٌضاوي:أي:"

وهللا ذو علم بما ٌعمل أهل طاعته ومعصٌته ، ال ٌخفى علٌه من أعمالهم لال الطبري:أي:"

شًء، ٌحصى على الفرٌمٌن جمٌعًا أعمالهم ، حتى توفى كل نفس منهم جزاء ما كسبت من خٌر 
 .(٘ٔ)وشر"

ال ٌخفى علٌه منها شًء، بل لد علمها، وأثبتها فً اللوح المحفوظ،  لال السعدي:أي:"
   .(ٙٔ)ووكل مبلبكته األمناء الكرام، أن ٌكتبوها وٌحفظوها، وٌضبطونها"

 .(2ٔ)فٌه حثٌّ على الطَّاعة وتحذٌٌر عن المعصٌة" لال الواحدي:"
 الفوابد:

 أن الناس عند هللا منازل مختلفة. -ٔ

                                                             

 .ٕٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .1ٓ2/ٖ(:ص5٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .٘ٔٔانظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن:(ٗ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٕانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .1ٓ2/ٖ(:صٓٙٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(2)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٗانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٔٔ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .]بتصرؾ[.1ٖٙ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٕأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٓ2/ٖ(:صٓٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٙٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗٔ)
 .1ٖٙ/2تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .٘٘ٔتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 .ٕٔٗالوجٌز: (2ٔ)
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 ألن زٌادة الدرجات بعد زٌادة اإلٌمان بالٌمٌن والعمل الصالح.أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص،  -ٕ
إثبات ؼحاطة هللا باعمال الخلك، وٌترتب على هذا األدب السلوكً، وهو أن نحذر من  -ٖ

 مخالفته.
 المرآن

ٌْهِ  ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرسُواًل ِمْن أَْنفُِسِهْم ٌَتْلُو َعلَ ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم }لَمَْد َمن  ّللا  ْم آٌَاتِِه َوٌَُزّكِ
 [ٗٙٔ({ ]آل عمران : ٗٙٔاْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن لَْبُل لَِفً َضاَلٍل ُمبٌٍِن )

 التفسٌر:
لمد أنعم هللا على المإمنٌن من العرب؛ إذ بعث فٌهم رسوال من أنفسهم، ٌتلو علٌهم آٌات 

ن واألخبلق الفاسدة، وٌعلمهم المرآن والسنة، وإن كانوا من لبل هذا المرآن، وٌطهرهم من الشر
ٍ وجهل ظاهر. ًّ  الرسول لفً ؼ

ُ َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن إِْذ بََعَث فٌِِهْم َرسُواًل ِمْن أَْنفُِسِهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى: }َلمَْد َمنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)هم رسوالً عربٌاً من جنسهم"[،أي:" لمد أنعم هللا على المإمنٌن حٌن أرسل ِإلٌٗٙٔ

 .(ٕ)لال دمحم بن إسحاق:" أي: لمد من هللا علٌكم ٌا أهل اإلٌمان"
مّن هللا علٌهم من ؼٌر دعوة وال رؼبة من هذه األمة ، جعله هللا رحمة لهم  لال لتادة:"

 .(ٖ)لٌخرجهم من الظلمات إلى النور وٌهدٌهم إلى صراط مستمٌم"
لمد تطّول هللا على المإمنٌن  إذ بعث فٌهم رسوال  ، حٌن أرسل فٌهم رسوال   لال الطبري:"

 .(ٗ)من أنفسهم  ، نبًٌّا من أهل لسانهم ، ولم ٌجعله من ؼٌر أهل لسانهم فبل ٌفمهوا عنه ما ٌمول"
عن عروة، عن عابشة: فً هذه اآلٌة: }لمد من هللا على  أخرج ابن أبً حاتم بسنده "

 .(٘)فٌهم رسوال من أنفسهم{، لالت: هذه العرب خاصة"المإمنٌن إذ بعث 
رسوال وهو رجل من األمٌٌن ال ٌتلو كتابا وال ٌخطه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" بعث هللا دمحما 

بٌمٌنه، وبعثه بٌن لوم ٌخبرونه وٌعرفونه بالصدق واألمانة وأنه لم ٌمرأ كتابا وال لمنه فتبل علٌهم 
لسالفة، واألنبٌاء الماضٌة ال ٌدفع أخباره كتاب من كتب مخالفته، فؤعلم هللا أنه ألاصٌص األمم ا

من على المإمنٌن برساله من لد عرؾ أمره، فكان تناول الحجة والبرهان ولبول األخبار 
واأللاصٌص سهبل من لبله، وفً ذلن أعظم المنة، ولد جاء فً التفسٌر إنه ٌراد رسول من 

أن أمره إنما كانت فٌه المنة أنه من العرب لكان  -وهللا أعلم  -فً ذلنالعرب ولو كان المصد 
أن المنة فٌه أنه لد خبر أمره وشؤنه وعلم  -وهللا أعلم  -العجم ال حجة علٌهم فٌه، ولكن األمر 

 .(ٙ)صدله، وأتى بالبراهٌن بعد أن لد علموا إنه كان واحدا منهم"
ٌِْهْم آٌَاتِ   .(2)"ٌمرأ علٌهم آي كتابه وتنزٌله [، أي:"ِٗٙٔه{ ]آل عمران : لوله تعالى: }ٌَتْلُو َعلَ

 .(2)"وتنزٌله
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً المرآن"

ٌِهْم { ]آل عمران :  "أي: ٌطهرهم من الذنوب ودنس [، ٗٙٔلوله تعالى: } َوٌَُزّكِ
 .(5)األعمال"

 .(ٓٔ)"ٌطّهرهم من ذنوبهم باتباعهم إٌاه وطاعتهم له فٌما أمرهم ونهاهم لال الطبري:أي:"

                                                             

 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٔ)
 .1ٓ1/ٖ(:صٕٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ22أخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٖٙ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٓ1/ٖ(:صٗٙٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال مماتل:" ٌعنً: وٌصلحهم"
 .(ٕ)عن ابن عباس: "لوله: }وٌزكٌهم{، ٌعنً: الزكاة طاعة هللا واإلخبلص"وروي 

[، " أي ٌعلمهم المرآن المجٌد ٗٙٔلوله تعالى: }َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ { ]آل عمران : 
 .(ٖ)"والسنة المطهرة

 .(٘)والحكمة{: السنة"، "}(ٗ)لال الحسن:" الكتاب: المرآن"
 .(ٙ)"ولال ابن عباس:"}الكتاب{: الخط بالملم

 .(2)الحكمة، السنة" لال لتادة:"
لال مماتل:" }وٌعلمهم الكتاب{، ٌعنً: المرآن، }والحكمة{، ٌعنً: المواعظ التً فً المرآن 

 .(1)من الحبلل والحرام والسنة"
 .(5)وعن السدي:" لوله: }والحكمة{: ٌعنً النبوة"

 .(ٓٔ)الحكمة العمل فً الدٌن" ولال زٌد بن أسلم:"
لال دمحم ابن إسحاق: "}وٌعلمهم الكتاب والحكمة{، لال: وٌعلمكم الخٌر والشر لتعرفوا الخٌر 
فتعملوا به، والشر فتتموا، وٌخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه، ولتستكثروا من طاعته، وتجتنبوا 

 .(ٔٔ)ما ٌسخطه عنكم من معصٌته"
وٌعلمهم كتاب هللا الذي أنزله علٌه ، وٌبٌن لهم تؤوٌله ومعانٌه  والحكمة   الطبري:أي:" لال

، وٌعنً بالحكمة ، السُّنةَ التً سنها هللا جل ثناإه للمإمنٌن على لسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وبٌانَه 
 .(ٕٔ)"لهم

[، "أي :وإِنه الحال ٗٙٔبٌٍِن{ ]آل عمران : لَْبُل لَِفً َضبَلٍل مُ لوله تعالى: }َوإِْن َكانُوا ِمْن 
 .(ٖٔ)والشؤن كانوا لبل بعثته فً ضبلل ظاهر"

أي : فً عمٌاء من الجاهلٌة، ال تعرفون حسنة وال تستؽفرون من  لال دمحم بن إسحاق:"

ًٌ عن الهدى"  .(ٗٔ)سٌبة ، ُصمٌّ عن الحك ، عُْم
، (٘ٔ)البة ، من أخطؤها أَهرٌك دمهلٌس وهللا كما تمول أهل حروراء :  محنة ؼلال لتادة:"

 .(ٙٔ)ولكن هللا بعث نٌٌه ملسو هيلع هللا ىلص إلى لوم ال ٌعلمون فعلَّمهم ، وإلى لوم ال أدب لهم فؤدَّبهم"
وإن كانوا من لبل أن ٌمّن هللا علٌهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته،  لال الطبري:أي:" 

 .(2ٔ)"، ال ٌعرفون حمًّا ، وال ٌبطلون باطبل لفً جهالة جهبلء ، وفً حٌرة عن الهدى عمٌاء
 الفوابد:

                                                             

 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٓ1/ٖ(:صٙٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(٘)
 .1ٓ5/ٖ(:ص5ٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙ)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ22أخرجه الطبري) (2)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(5)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص1ٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ21أخرجه الطبري)(ٗٔ)
 أهل حروراء : هم الخوارج ، وهذا مذهبهم.(٘ٔ)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ22أخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (2ٔ)
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االسبلم أكبر نعمة وأجلها على المسلمٌن فٌجب شكرها بالعمل به والتمٌد بشرابعه  -ٔ
 وأحكامه.

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ثبوت رسالة النبً -ٕ
 على إببلغ الرسالة. -ملسو هيلع هللا ىلص-حرص النبً -ٖ
 فضل العلم بالكتاب والسنة. -ٗ

 المرآن
ٌَْها لُْلتُْم أَن ى َهذَا لُْل هَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم إِن   ا أََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةٌ لَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ َ َعلَى ُكّلِ }أََولَم   ّللا 

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [٘ٙٔ({ ]آل عمران : َ٘ٙٔش
 التفسٌر:

لد أصبتم مثلٌها « أُحد»مصٌبة، وهً ما أُصٌب منكم ٌوم  -أٌها المإمنون-أو لما أصابتكم 
، للتم متعجبٌن: كٌؾ ٌكون هذا ونحن مسلمون ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص « بْدر»من المشركٌن فً ٌوم 

: هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم -أٌها النبً-فٌنا وهإالء مشركون؟ لل لهم 
 عل ما ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد، ال معّمِب لحكمه.أْمَر رسولكم وإلبالكم على جمع الؽنابم. إن هللا ٌف

 فً سبب نزول اآلٌة:
فً مسندٌهما عن ابن عباس عن عمر بن  (ٔ)أخرج اإلمام أحمد وأبو بكر بن أبً شٌبة

فلما كان ٌوم أحٍد من العام الممبل عولبوا بما صنعوا ٌوم بدٍر من أخذهم الفداء،  الخطاب لال: "
، وكسرت رباعٌته وهشمت -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لنبً فمتل منهم سبعون، وفر أصحاب ا

ا أََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةٌ لَْد أََصْبتُْم  البٌضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل هللا تعالى: }أََولَمَّ
ٌَْها{ اآلٌة بؤخذكم الفداء  .(ٕ)" ِمثْلَ
عن عبٌدة السلمانً عن علً لال : "جاء جبرٌل أخرج الطبري بسنده وفً المعنى نفسه 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فمال له : ٌا دمحم ، إن هللا لد كره ما صنع لومن فً أخذهم األسارى ، ولد أمرن أن  إلى النب
تخٌّرهم بٌن أمرٌن : أن ٌمدَّموا فتضرب أعنالهم ، وبٌن أن ٌؤخذوا الفداء على أن ٌُمتل منهم 
عدتهم. لال : فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الناس فذكر ذلن لهم ، فمالوا : ٌا رسول هللا ، عشابرنا 
وإخواننا!! ال بل نؤخذ فداءهم فنتموى به على لتال عدونا ، وٌستشهد منا ِعدَّتهم ، فلٌس فً ذلن 

 .(ٖ)ما نكره! لال : فمتل منهم ٌوم أحد سبعون رجبل عدة أسارى أهل بدر"
ا أََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةٌ{ ]آل عمران :  لوله تعالى: أَو حٌن أصابتكم ، أٌها  [،أي:"٘ٙٔ}أََولَمَّ

 .(ٗ)المإمنون ،  مصٌبة"
وهً المتلى الذٌن لتلوا منهم ٌوم أحد ، والجرحى الذٌن جرحوا منهم بؤحد ،  لال الطبري:"

 .(٘)وكان المشركون لتلوا منهم ٌومبذ سبعٌن نفًرا"
 .(ٙ)وهً ما أصٌب منهم ٌوم أُحد من لتل السبعٌن منهم" بن كثٌر:"لال ا 

ٌَْها{ ]آل عمران :  لوله تعالى: لد أصبتم ، أنتم أٌها المإمنون ،  [، أي:"٘ٙٔ}لَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ
 .(2)من المشركٌن مثلً هذه المصٌبة"

                                                             

 .2ٖ٘/2(:ص1ٖٗٙٙانظر: مصنؾ ابن أبً شٌبة) (ٔ)
. و انظر "صحٌح مسلم"، كتاب "الجهاد والسٌر"، باب االمداد ٕٗ٘/ٔ(:ص1ٕٓمسند اإلمام أحمد) (ٕ)

" وأخرج الترمذي بعضه فً كتاب 2ٖٙٔ" "1ٖٗٔ-1ٖٖٔ/ ٖبالمبلبكة فً ؼزوة بدر، وإباحة الؽنابم "
ٌح ؼرٌب، ال نعرفه من حدٌث عمر إال من حدٌث عكرمة " ولال: "حدٌث حسن صحٕٕ٘-ٕٔ٘/ ٘"التفسٌر" "

 بن عمار عن أبً زمٌل، وأبو زمٌل اسمه سمان الحنفً ... ".
فً "جامعه"، كتاب "السٌر"، باب ما أصله عند الترمذي، . والحدٌث 2ٖٙ/2(:ص1ٔ5ٔتفسٌر الطبري) (ٖ)

/ 2فً "الكبرى"، كما فً "التحفة" " فً "السٌر"والنسائً  "،2ٙ٘ٔ" "ٗٔٔ/ ٗجاء فً لتل األسارى والفداء "
ٖٗٓ-ٖٗٔ" 

 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (2)
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لتٌبل وأسروا سبعٌن  ٌعنً : ٌوم بَْدر ، فإنهم لتلوا من المشركٌن سبعٌن لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)أسٌرا"

لال الخفر:" الفابدة فً لوله: لد أصبتم مثلٌها هو التنبٌه على أن أمور الدنٌا ال تبمى على 
 .(ٕ)نهج واحد، فلما هزمتموهم مرتٌن فؤي استبعاد فً أن ٌهزموكم مرة واحدة"

ٌمول: إنكم أصبتم من المشركٌن ٌوم بدر مثل ما أصابوا منكم ٌوم  لال ابن عباس:"
. وروي عن جابر بن عبد هللا، وعكرمة، والسدي، ولتادة، والضحان، والربٌع بن أنس (ٖ)أحد"

 .(ٗ)نحو ذلن
 .(٘)من أٌن جرى علٌنا هذا؟" [،أي: للتم:"٘ٙٔ} لُْلتُْم أَنَّى َهذَا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٙ)الضحان:" بؤي ذنب هذا؟ "لال 
لال الطبري:أي: للتم:" من أّيِ وجه هذا ؟ ومن أٌن أصابنا هذا الذي أصابنا ، ونحن 
نا أهل كفر باهلل  مسلمون وهم مشركون ، وفٌنا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤتٌه الوحً من السماء ، وعدوُّ

 .(2)وشرن ؟"
ننصر اإلسبلم الذي هو دٌن الحك، ومعنا  سبب تعجبهم أنهم لالوا نحن لال الفخر:"

الرسول، وهم ٌنصرون دٌن الشرن باهلل والكفر، فكٌؾ صاروا منصورٌن علٌنا! واعلم أنه 
 تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهٌن: 

األول: ما أدرجه عند حكاٌة السإال، وهو لوله: }لد أصبتم مثلٌها{، ٌعنً: أن أحوال الدنٌا 
 حد، فإذا أصبتم منهم مثلً هذه الوالعة فكٌؾ تستبعدون هذه الوالعة؟ال تبمى على نهج وا

 .(1)والثانً: لوله لل: }هو من عند أنفسكم{"
[،" أي: لل لهم ٌا دمحم: إِن سبب ٘ٙٔ} لُْل هَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم { ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(5)المصٌبة منكم أنتم"

 .(ٓٔ)"عموبة بمعصٌتكم النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال: ال تتبعوهم " لال ابن عباس:"
 .(ٔٔ)أي: إن لم تكن لد أصابتكم مصٌبة فً إخوانكم، فبذنوبكم" لال دمحم بن إسحاق:"

وما من لوم أطاعوا نبٌهم فً حربهم إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي أصابكم بمعصٌتكم النبً  لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)إذا أطاعوا فهم حزب هللا، وحزب هللا هم الؽالبون"نصروا، ألنهم 

المعنى: أنتم السبب فٌما أصابكم، الختٌاركم الخروج من المدٌنة، أو  لال الزمخشري:"
 .(ٖٔ)لتخلٌتكم المركز"

لل  ٌا دمحم للمإمنٌن بن من أصحابن : أصابكم هذا الذي أصابكم من عند  لال الطبري:"
 .(ٗٔ)أنفسكم ، بخبلفكم أمري وترككم طاعتً ، ال من عند ؼٌركم ، وال من لبل أحد سواكم"

أنكم إنما ولعتم فً هذه المصٌبة بشإم معصٌتكم وذلن ألنهم عصوا الرسول  لال الفخر:"
 فً أمور: 

                                                             

 .1٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٗ، ونمله المراؼً بتمامه، انظر: تفسٌره:ٕٓٗ/5مفاتٌح الؽٌب:  (ٕ)
 .1ٔٓ/ٖ(:ص2٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٔٓ/ٖ(:ص2٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓٗ/ٕ(:صٗ٘ٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓٗ/5مفاتٌح الؽٌب: (1)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٓٗ/ٕ(:ص٘٘ٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .1ٔٓ/ٖ(:ص22ٗٗأبً حاتم) أخرجه ابن(ٔٔ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن:(ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌه السبلم لال: المصلحة فً أن ال نخرج من المدٌنة بل نبمى هاهنا، أولها: أن الرسول عل
 وهم أبوا إال الخروج، فلما خالفوه توجه إلى أحد. 

 وثانٌها: ما حكى هللا عنهم من فشلهم.
 وثالثها: ما ولع بٌنهم من المنازعة. 

 ورابعها: أنهم فارلوا المكان وفرلوا الجمع. 
وإعراضهم عن طاعة الرسول علٌه السبلم فً محاربة  وخامسها: اشتؽالهم بطلب الؽنٌمة

العدو، فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصً، وهللا تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترن المعصٌة، 
ٌَؤْتُوكُْم ِمْن فَْوِرِهْم هذا ٌُْمِدْدكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسِة آالٍؾ ِمَن اْلَمبلبِ  َكِة كما لال: }إِْن تَْصِبُروا َوتَتَّمُوا َو

ِمٌَن{"  .(ٔ)ُمَسّوِ
 [،ثبلثة أوجه:٘ٙٔ{]آل عمران:لُْل هَُو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم  وفً تفسٌرلوله تعالى: }

أحدها: معناه: أنكم تركتم ما أمرتم به، وطلبتم الؽنٌمة وتركتم مراكزكم، فمن لبلكم جاء 
، (ٙ)واختٌار: الفراء ،(٘)، وعطاء(ٗ)، والكلبً (ٖ)، وأبو اللٌث(ٕ)الشر. وهذا لول:مماتل

 .(1)، وابن لتٌبة(2)والزجاج
-لال الواحدي:"وعلى هذا المول: أضاؾ إلٌهم المعصٌة والهزٌمة، وإن كانت مخلولة هلل 

 .(5)مرادة، ألن المعصٌة تضاؾ إلى العاصً من حٌث المباشرة والكسب" -تعالى
 .(ٓٔ)هلل تعالى"لال الفخر: " استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد ؼٌر مخلولة 

وٌرد علٌهم: "بؤنه لم ٌمل أحد أن العبد خلك أفعاله ؼٌره، والمصٌبة التً أصابت المإمنٌن 
هً بفعل الكافرٌن، فلٌس هً فعل لهم، وإنما فعلهم السبب فً ذلن فإذا استدلوا بالسبب، للنا: 

 َ ٍء لَِدٌٌر{"لٌس لهم دلٌل من اآلٌة بل فٌها ما ٌرده، وهو لوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ ًْ  .(ٔٔ)َعلَى كُّلِ َش
والثانً: أن المعنى: بخروجكم من المدٌنة، وخبلفكم على رسولكم؛ وذلن أنه دعاهم إلى 

التحصن بالمدٌنة، وكان  لد رأى فً المنام أن علٌه درعا حصٌنة، فؤولها: المدٌنة. فمالوا: كنا 
ول هللا على الخروج. وهذا لول: نمتنع فً الجاهلٌة، ونحن الٌوم أحك باالمتناع، فؤكرهوا رس

، (٘)، وعكرمة(ٗ)، وابن جرٌج(ٖ)، والسدي(ٕ)، والربٌع(ٔ)، ولتادة (ٖٔ)، والحسن(ٕٔ)ابن عباس
 .(2)، والضحان(ٙ)، ودمحم بن إسحاق(٘)وعكرمة

                                                             

 .ٕٙٔ/ٗ، ونمله المراؼً بتمامه، انظر:تفسٌره:ٕٓٗ/5مفاتحً الؽٌب: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔانظر: بحرالعلوم: (ٖ)
 . ٖ٘ٔ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي:(ٗ)
 . ٖ٘ٔ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي:(٘)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .11ٗ/ٔانظر: معانً المرآن:(2)
 .٘ٔٔانظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن: (1)
الى: }لها ما الكسب: هو الفعل الذي ٌعود على فاعله بنفع، أو خٌر، كما لال تع. وٖ٘ٔ/ٙالتفسٌر البسٌط: (5)

"، وانظر:"شرح العمٌدة 12ٖ/ 1[. "مجموع فتاوى ابن تٌمٌة" 1ٕٙكسبت وعلٌها ما اكتسبت{ ]البمرة: 
 .1ٗٗالطحاوٌة" ص 

ولد نمل السفارٌنً بعض اصطبلحات المتكلمٌن حول الكسب، فمال: "الكسب فً اصطبلح المتكلمٌن: ما ولع 
 هو ما وجد بمدرة محدثة فً المكتسب. من الفاعل ممارنا لمدرة محدثة واختٌار، ولٌل:

ولال العبلمة ابن حمدان: الكسب هو ما خلمه هللا فً محل لدرة المكتسب على وفك إرادته فً كسبه ..". "لوامع 
وما بعدها،  ٕٔٔ. وانظر ما بعدها. وانظر للتوسع فً موضوع الكسب: "شفاء العلٌل" 5ٕٔ/ ٔاألنوار" 

، و"أفعال العباد 1ٗٔ - 5ٙٔوما بعدها، و"المعتزلة وأصولهم الخمسة"  1ٖٗو"شرح العمٌدة الطحاوٌة" ص 
 .ٔٙٔوما بعدها، و"الكلٌات"، ألبً البماء  ٕٖ٘فً المرآن الكرٌم" لعبد العزٌز المجذوب 

 .ٕٔٗ/5مفاتٌح الؽٌب:  (ٓٔ)
 .ٔٗٗ/ٔتفسٌر ابن عرفة: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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لل هو من عند أنفسكم، بإساركم المشركٌن ٌوم بدر، وأخذكم منهم والثالث: أن المعنى: 
 ، .(5)، وعبٌدة(1)-كّرم هللا وجهه-وهذا لول علً الفداء ، وترككم لتلهم.

ٍء لَِدٌٌر{ ]آل عمران :  لوله تعالى: ًْ َ َعلَى كُّلِ َش [،" أي: إن هللا ٌفعل ما ٌشاء ال ٘ٙٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)معمب لحكمه وال راّد ِلمضابه"

 .(ٔٔ)فٌمدر على النصر ومنعه وعلى أن ٌصٌب بكم وٌصٌب منكم" لال البٌضاوي:أي:"
إن هللا على جمٌع ما أراد بخلمه من عفو وعموبة ، وتفضل وانتمام،  لال الطبري:أي:"

 .(ٕٔ)}لدٌر{ ، ٌعنً : ذو لدرة"
فإٌاكم وسوء الظن باهلل، فإنه لادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة  لال السعدي: ٌعنً:"

ُ اَلْنتََصَر  فً ابتبلبكم ومصٌبتكم، ِمْنُهْم َولَِكْن ِلٌَْبلَُو بَْعَضكُْم بِبَْعٍض{ ]دمحم : } ذَِلَن َولَْو ٌََشاُء َّللاَّ
ٗ"](ٖٔ). 

 الفوابد:
جواز توبٌخ من كان كامل اإلٌمان إذا فعل ما ٌستحك التوبٌخ علٌه، ألن هللا وبّخ الذٌن  -ٔ

 لالوا:}أّنى هذا{.
 إثبات األسباب فً لوله تعالى:}لل هو من عند أنفسكم{. -ٕ
ألن هللا لد جعل على أٌدٌهم  -وان هللا تعالى علٌهمرض-منّة هللا تعالى على الصحابة -ٖ

 مصٌبة أكبر مما أصابهم، بل هً مثبل ما أصابهم، فً لوله:}لد أصبتم مثلٌها{.
إثبات اسم المدٌر من أسماء هللا، والمدرة صفة ٌتصؾ بها المادر، تمنعه من وصؾ  -ٗ
 العجز.

 المرآن
ِ َوِلٌَْعلََم اْلُمْإِمنٌَِن ) }َوَما أََصابَكُْم ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَانِ   [ٙٙٔ({ ]آل عمران : ٙٙٔفَبِِإْذِن ّللا 

 التفسٌر:
ٌوم التمى َجْمُع المإمنٌن وجمع المشركٌن « أُحد»وما ولع بكم ِمن جراح أو لتل فً ؼزوة 

فكان النصر للمإمنٌن أوال ثم للمشركٌن ثانًٌا، فذلن كله بمضاء هللا ولدره، ولٌظهر ما علمه هللا 
 فً األزل؛ لٌمٌز المإمنٌن الصادلٌن منكم.

والذي أصابكم   [، أي:"ٙٙٔ}َوَما أََصابَكُْم ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٗٔ)ٌوم التمى الجمعان ، وهو ٌوم أحد ، حٌن التمى جمع المسلمٌن والمشركٌن"

 .(٘ٔ)أنتم وعدّوكم" أي : ما أصابكم حٌن التمٌتم لال دمحم بن إسحاق:"
وٌعنً بـ  الذي أصابهم  ، ما نال من المتل َمْن لُِتل منهم ، ومن الجراح من  لال الطبري:"

   .(ٔ)جرح منهم"

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٖ-2ٕٖ/2(:ص1ٔ25انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٖ/2(:ص1ٔ1ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/2(:ص1ٔ1ٕانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖ٘/2(:ص1ٔ12انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖ٘/2(:ص1ٔ11انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/2(:ص1ٔ5ٓ)-(1ٔ15انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً:2ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .2ٕٖ-2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .22ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .22ٖ/2(:ص1ٔ5ٕأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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ِ{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  .(ٕ)بمضابه ولَدره فٌكم"[، أي: فهو كان "ٙٙٔ} فَبِإِْذِن َّللاَّ
 .(ٖ)أي ما أصابكم كان بعلم هللا" لال الزجاج:"

 .(ٗ)فبمشٌبة هللا وإرادته" لال الماترٌدي:أي:"
 .(٘)فبعلمه، ولٌل: بمضابه ولدره ولٌل بتخلٌته بٌنكم وبٌنهم" لال الشوكانً:أي:"

فبإذنً كان ذلن حٌن فعلتم ما فعلتم ، بعد أن جاءكم نصري ، لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٙ)وصدلتكم وعدي"
[، " أي: ولٌعلم أهل اإِلٌمان الذٌن ٙٙٔ]آل عمران : }َوِلٌَْعلََم اْلُمْإِمِنٌَن{  لوله تعالى:

 .(2)صبروا وثبتوا ولم ٌتزلزلوا"
لٌمٌز بٌن المنافمٌن والمإمنٌن ، ولٌعلم الذٌن نافموا منكم ، أي :  لال دمحم بن إسحاق:"

 .(1)لٌظهروا ما فٌهم"
 .(5)أي لٌظهر إٌمان المإمنٌن بثبوتهم على ما نالهم" لال الزجاج:"

لٌعلم ما لد علم أنهم ٌإمنون، وٌصبرون على الببلٌا والمتال مإمنٌن  الماترٌدي:أي:"لال 
 .(ٓٔ)صابرٌن محتسبٌن"

ولٌعلم هللا المإمنٌن ، ولٌعلم الذٌن نافموا ، أصابكم ما أصابكم ٌوم التمى  لال الطبري:أي:"
نافمٌن فٌعرفونهم ، ال الجمعان بؤحد ، لٌمٌِّز أهُل اإلٌمان باهلل ورسوله المإمنٌن منكم من الم

 .(ٔٔ)ٌخفى علٌهم أمر الفرٌمٌن"
وهو وعد ووعٌد؛ ألنه إذا علم العبد الطابع أن سٌده عالم بما هو فاعل  لال ابن عرفة:" 

من الطاعة ٌزداد فرحا وسرورا واجتهادا فً عمله، وإذا علم العاصً بؤن سٌده عالم بما هو 
ٌكون ذلن إنذارا له وتنفٌرا عن نعمته، وعبر عن ٌفعل من وجوه المخالفات ٌزداد هما وؼما، و

بالفعل إشارة إلى أن ذلن الوعد إنما هو لمن ثبت له اإلٌمان فً  (ٕٔ)المإمنٌن باالسم والكافرٌن

للبه وفً ظاهره، وأما الوعٌد فهو لمن اتصؾ بؤدنى شًء من النفاق فجرت األولى مجرى 
أمرتكم بؤمر فؤتوا منه ما استطعتم وإذا نهٌتكم  إذا»األمر، والثانٌة مجرى النهً، وفً الحدٌث: 

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)«عن شًء فانتهوا
 الفوابد:

 تسلٌة المإمنٌن بمضاء هللا لدره، ألن المإمن إذا علم أنه من عند هللا رضً وسلّم. -ٔ
 أن هللا لد ٌمّدر على عبده المإمن ما ٌكرهه لحكم عظٌمة. -ٕ

 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .22ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 . ٗ٘ٗ/ٔفتح المدٌر:(٘)
 .22ٖ/2(:ص1ٔ5ٕأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .22ٖ/2(:ص1ٔ5ٕأخرجه الطبري) (1)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .ٕٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 .22ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 [.2ٙٔ}َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن نَافَمُوا{ ]آل عمران :  سوؾ ٌؤتً فً اآلٌة التالٌة، وهو لوله: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٔتفسٌر ابن عرفة: (ٖٔ)
أصل الحدٌث: عن أبً هرٌرة: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: ذرونً ما تركتكم. فإنما هلن من كان لبلكم بكثرة سإالهم  (ٗٔ)

أخرجه األمام  واختبلفهم على أنبٌابهم. فإذا أمرتكم بشًء فؤتوا منه ما استطعتم. وإذا نهٌتكم عن شًء فدعوه".
 .2ٖٙٔوالحدٌث رلم  2ٕٗ/ ٕأحمد فً المسند 

 باب وجوب الحج. -ٔ، والنسابً فً: الحج، ٕٔٗومسلم فً: الحج، حدٌث 
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ِ أَِو اْدفَعُوا لَالُوا لَْو نَْعلَُم لِتَااًل }َوِلٌَْعلََم ال ِذٌَن نَافَمُوا  َولٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا لَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل ّللا 
ٌَْس فًِ لُلُوبِ  ُ أَْعلَُم اَلت بَْعنَاكُْم هُْم ِلْلكُْفِر ٌَْوَمئٍِذ أَْلَرُب ِمْنُهْم ِلْْلٌَِماِن ٌَمُولُوَن ِبؤَْفَواِهِهْم َما لَ ِهْم َوّللا 

 [1ٙٔ({ ]آل عمران : 1ٌَْٙٔكتُُموَن ) بَِما
 التفسٌر:

ولٌعلم المنافمٌن الذٌن كشؾ هللا ما فً للوبهم حٌن لال المإمنون لهم: تعالوا لاتلوا معنا فً 
سبٌل هللا، أو كونوا عوًنا لنا بتكثٌركم سوادنا، فمالوا: لو نعلم أنكم تماتلون أحًدا لكنا معكم علٌهم، 

ألرب منهم لئلٌمان؛ ألنهم ٌمولون بؤفواههم ما لٌس فً للوبهم. وهللا أعلم هم للكفر فً هذا الٌوم 
 بما ٌُخفون فً صدورهم.

 فً سبب نزول اآلٌة:
لالوا لو نعلم لتاال التبعناكم{، لال : نزلت فً عبدهللا  أخرج الطبري عن عكرمة، لوله:"}

ًّ ابن سلول"  .(ٔ)بن أب
عبد هللا بن أبً وأتباعه الذٌن رجعوا لبل لال ابن حجر:" اتفموا على أنها نزلت فً 

 .(ٕ)المتال"
 .(ٖ)[، "أي: ولٌعلم أهل النفاق"2ٙٔلوله تعالى: }َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن نَافَمُوا{ ]آل عمران : 

ًّ ابن سلول وأصحابه الذٌن رجعوا عن رسول  لال دمحم بن إسحاق:" ٌعنً : عبدهللا بن أب
 .(ٗ)إلى عدّوه من المشركٌن بؤحد" هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن سار

لال الزجاج:أي:" وٌظهر نفاق المنافمٌن بفشلهم وللة الصبر على ما ٌنزل بهم فً ذات 
 .(٘)هللا"

ٌعنً بذلن أصحاب عبد هللا بن أبً ابن سلول الذٌن رجعوا معه فً أثناء  لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)ٌاب والمتال والمساعدة"الطرٌك ، فاتبعهم من اتبعهم من المإمنٌن ٌحرضونهم على اإل

ِ{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  فمال لهم [، "أي: 2ٙٔ} َولٌَِل لَُهْم تََعالَْوا لَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(2)المسلمون : تعالوا لاتلوا المشركٌن معنا"

 .(1)أي:" أو ادفعوا بتكثٌركم سوادنا! " [،2ٙٔ}أَِو اْدفَعُوا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 [، وجهان من التفسٌر:2ٙٔ}أَِو اْدفَعُوا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:وفً 

 .(ٓٔ)، وابن جرٌج (5)أحدهما : ٌعنً تكثٌر السواد وإن لم ٌماتلواْ. وهو لول السدي
  .(ٔٔ)والثانً : معناه: أو رابطواْ على الخٌل إن لم تماتلواْ. وهو لول ابن عوؾ األنصاري

[، " أي: لال المنافمون: لو 2ٙٔ} لَالُوا لَْو نَْعلَُم لِتَااًل اَلتَّبَْعَناكُْم { ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٕٔ)نعلم أنن تلمون حرباً لماتلنا معكم"

ٌمول : لو نعلم أنكم تماتلون لسرنا معكم ، ولدفعنا عنكم ، ولكن ال  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٖٔ)نظن أن ٌكون لتال. فظهر منهم ما كانوا ٌخفون فً أنفسهم"

 .(ٔ): لو نعلم أنَّا واجدون معكم لتاال لو نعلم مكان لتال ، التبعناكم" ولال مجاهد:"

                                                             

 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ5ٙتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .21ٖ/ٕالعجاب: (ٕ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (ٗ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ52انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ51انظر: تفسٌر الطبري)(ٓٔ)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/2(:ص1ٔ55انظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٕٔ)
 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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هم ، ولكنا معكم علٌهم ، ولكن ال لو نعلم أنكم تماتلون لسرنا معكم إلٌ لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)نرى أنه ٌكون بٌنكم وبٌن الموم لتاٌل! "

 .(ٖ)فرجعوا وهم ٌمولون: ال لتال، ال لتال، حتى ٌفشل المسلمون" لال السمعانً:"
ووجه آخر وهو أن ٌكون معنى لولهم لو نعلم لتاال لو نعلم ما ٌصح أن  لال الزمخشري:"

أن ما أنتم فٌه لخطإ رأٌكم وزللكم عن الصواب لٌس بشًء، وال ٌسمى لتاال التبعناكم ٌعنون 
ٌمال لمثله لتال، إنما هو إلماء باألنفس إلى التهلكة، ألن رأى عبد هللا كان فً اإللامة بالمدٌنة وما 

 .(ٗ)كان ٌستصوب الخروج"
أخرج الطبري بسنده عن دمحم بن إسحاق، لال:" حدثنً دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري ، 

دمحم بن ٌحٌى بن حبان ، وعاصم بن عمر بن لتادة ، والحصٌن بن عبد الرحمن بن عمرو بن و
ٌعنً حٌن خرج  -سعد بن معاذ ، وؼٌرهم من علمابنا ، كلهم لد حدَّث لال : خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نخزل عنهم فً ألؾ رجل من أصحابه ، حتى إذا كانوا بالشوط بٌن أحد والمدٌنة ، ا -إلى أحد 
ًّ ابن سلول بثلث الناس ولال :أطاعهم فخرج وعصانً! وهللا ما ندري عبلَم نمتل  عبدهللا بن أب
ٌْب ،  أنفسنا ههنا أٌها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من لومه من أهل النفاق وأهل الر

أن تخذلوا نبٌكم واتبعهم عبدهللا بن عمرو بن حرام أخو بنً سلمة ٌمول : ٌا لوم ، أذّكركم هللا 
ولومكم عندما حضر من عدّوهم! فمالوا : لو نعلم أنكم تماتلون ما أسلمناكم ، ولكنا ال نرى أن 
ٌكون لتال! فلما استعصوا علٌه وأبوا إال االنصراؾ عنهم ، لال : أبعَدكم هللا أعداء هللا! فسٌُؽنً 

 .(٘)هللا عنكم! ومضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
فً ألؾ رجل ، ولد وعدهم الفتَح إن  -ٌعنً ٌوم أحد  -السدي : "خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال و

صبُروا. فلما خرجوا ، رجع عبدهللا بن أبً ابن سلول فً ثلثمبة ، فتبعهم أبو جابر السلمً 
ر هللا أصحاب ٌدعوهم ، فلما ؼلبوه ولالوا له : ما نعلم لتاال ولبن أطعتنا لترجعن معنا! لال : فذك

ًّ ابن سلول ، ولول عبدهللا بن جابر بن عبدهللا األنصاري حٌن دعاهم فمالوا :  ما  عبدهللا بن أب
نعلم لتاال ولبن أطعتمونا لترجعُّن معنا  ، فمال :}الَِّذٌَن لَالُوا إلْخَوانِِهْم َولَعَُدوا لَْو أََطاعُونَا َما لُتِلُوا 

 .(ٙ)كُُم اْلَمْوَت{"لُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُسِ 
ٌَماِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [، " أي: بإِظهارهم 2ٙٔ}هُْم ِلْلُكْفِر ٌَْوَمبٍِذ أَْلَرُب ِمْنُهْم ِلئْلِ

 .(2)هذا المول صاروا ألرب ِإلى الكفر منهم إِلى اإِلٌمان"
نٌن فً ٌعنً: بعد رجوعهم وممالتهم تلن؛ ألنهم كانوا من لبل من المإم لال السمعانً:"

الظاهر؛ وإن كانوا منافمٌن فً الباطن، فلما فارلوا المإمنٌن صاروا ألرب إلى الكفر منهم 
 .(1)لئلٌمان"

ٌعنى: أنهم لبل ذلن الٌوم كانوا ٌتظاهرون باإلٌمان وما ظهرت منهم  لال الزمخشري:"
بذلن عن اإلٌمان أمارة تإذن بكفرهم، فلما انخزلوا عن عسكر المإمنٌن ولالوا ما لالوا، تباعدوا 

 المظنون بهم والتربوا من الكفر. 
ولٌل: هم ألهل الكفر ألرب نصرة منهم ألهل اإلٌمان، ألن تملٌلهم سواد المسلمٌن 
باالنخزال تموٌة للمشركٌن ٌمولون بؤفواههم ال ٌتجاوز إٌمانهم أفواههم ومخارج الحروؾ منهم 

 وال تعى للوبهم منه شٌبا. 

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ5ٙأخرجه الطبري)(ٔ)
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .22ٖ/ٔنً:تفسٌر السمعا(ٖ)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .25ٖ-21ٖ/2(:ص1ٔ5ٖأخرجه اطبري) (٘)
 .1ٖٓ-25ٖ-21ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه اطبري) (ٙ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(2)
 .22ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (1)
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ب تصوٌر لنفالهم، وأن إٌمانهم موجود فً أفواههم معدوم فً للوبهم، وذكر األفواه مع الملو
 .(ٔ)خبلؾ صفة المإمنٌن فً مواطؤة للوبهم ألفواههم"

ٌَْس فًِ لُلُوبِِهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى: ٌَمُولُوَن بِؤَْفَواِهِهْم َما َل [، "أي: ٌظهرون 2ٙٔ} 
 .(ٕ)خبلؾ ما ٌضمرون"

 .(ٖ)ٌظهرون لن اإلٌمان ، ولٌس فً للوبهم " لال دمحم بن إسحاق:"
فؤبدْوا من نفاق أنفسهم ما كانوا ٌكتمونه ، وأبدوا بؤلسنتهم بمولهم :  لو نعلم  لال الطبري:"

 .(ٗ)لتاال التبعناكم  ، ؼٌر ما كانوا ٌكتمونه وٌخفونه من عداوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأهل اإلٌمان به"
خاصة المنافمٌن، ٌظهرون بكبلمهم وفعالهم ما ٌبطنون ضده فً للوبهم وهذه  لال السعدي:"

ارتكاب أخؾ المفسدتٌن لدفع أعبلهما، وفعل أدنى »وسرابرهم، وٌستدل بهذه اآلٌة على لاعدة 
؛ ألن المنافمٌن أمروا أن ٌماتلوا للدٌن، فإن لم ٌفعلوا فللمدافعة «المصلحتٌن، للعجز عن أعبلهما

 .(٘)ن"عن العٌال واألوطا
ُ أَْعلَُم بَِما ٌَْكتُُموَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [، أي:" وهللا أعلم بما ٌُخفون فً 2ٙٔ}َوَّللاَّ

 . (ٙ)صدورهم"
 .(2)، أي : ٌخفون" لال دمحم بن إسحاق:"

المإمنٌن وتجهٌلهم  لال الزمخشري: أي: من النفاق، وبما ٌجرى بعضهم مع بعض من ذم 
بهم وؼٌر ذلن، ألنكم تعلمون بعض ذلن علما مجمبل بؤمارات، وأنا وتخطبة رأٌهم والشماتة 

 .(1)أعلم كله علم إحاطة بتفاصٌله وكٌفٌاته"
وهللا أعلم من هإالء المنافمٌن الذٌن ٌمولون للمإمنٌن :  لو نعلم لتاال  لال الطبري:أي:" 

اوة والشنآن ، وأنهم التبعناكم  ، بما ٌضمرون فً أنفسهم للمإمنٌن وٌكتمونه فٌسترونه من العد
لو علموا لتاال ما تبعوهم وال دافعوا عنهم ، وهو تعالى ذكره محٌط بما هم مخفوه من ذلن ، 

مطلع علٌه ، ومحصٌه علٌهم ، حتى ٌهتن أستارهم فً عاجل الدنٌا فٌفضحهم به ، وٌُصلٌهم به 
 .(5)الدرن األسفل من النار فً اآلخرة"

 الفوابد:
األمة، ألن لوله:}ولٌعلم الذٌن نافموا{، أي: بعد إٌمانهم، ولم ٌبرز إثبات النفاق فً هذه  -ٔ

النفاق إال بعد ؼزوة بدر، التً كانت فً السنة الثانٌة من رمضان، وحصل فٌها من العّز ما 
جعل المنافمٌن ٌظهرون نفالهم، إذ أنهم صاروا ٌخافون من المإمنٌن فصاروا ٌنافمون، أي: 

 بمإمنٌن. ٌظهرون أنهم مإمنون وما هم
 التحذٌر من النفاق. -ٕ
 أن المنافمٌن من أكذب الناس. -ٖ
أ، المول عند اإلطبلق ما تواطؤ علٌه الملب واللسان، فنستنتج من هذه الفابدة أن من نطك  -ٗ

 بمول دون أن ٌكون له لصد فً للبه، فإنه الغ.
 أن الكفر ضد اإلٌمان لموله:} هم للكفر ٌومبذ ألرب منهم لئلٌمان{. -٘
 المرآن

                                                             

 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .٘٘ٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٕ)
 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (ٖ)
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (2)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (5)
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ْخَوانِِهْم َولَعَُدوا لَْو أََطاُعونَا َما لُتِلُوا لُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسكُُم اْلَمْوَت ِإنْ  كُْنتُْم  }ال ِذٌَن لَالُوا إِلِ
 [1ٙٔ({ ]آل عمران : 1َٙٔصاِدلٌَِن )

 التفسٌر:
بهم هإالء المنافمون هم الذٌن لعدوا ولالوا إلخوانهم الذٌن أصٌبوا مع المسلمٌن فً حر

: فادفعوا عن أنفسكم -أٌها الرسول-لو أطاَعنا هإالء ما لتلوا. لل لهم « : أُحد»المشركٌن ٌوم 
الموت إن كنتم صادلٌن فً دعواكم أنهم لو أطاعوكم ما لتلوا، وأنكم لد نجوتم منه بمعودكم عن 

 المتال.
 فً سبب نزول اآلٌة:

م ولعدوا لو أطاعونا ما لتلوا{ اآلٌة ، عن لتادة، "لوله: }الذٌن لالوا إلخوانهأخرج الطبري 
" ًّ ، وابن (ٖ)، والسدي(ٕ). وروي جابر بن عبدهللا(ٔ)ذكر لنا أنها نزلت فً عدّو هللا عبدهللا بن أب

 ، نحو ذلن.(٘)، والربٌع(ٗ)وابن جرٌج
ْخَوانِِهْم َولَعَُدوا{ ]آل عمران :  أٌضاً [، "أي: ولٌعلم هللا 1ٙٔلوله تعالى:}الَِّذٌَن لَالُوا إِلِ

 .(ٙ)المنافمٌن الذٌن لالوا إِلخوانهم الذٌن هم مثلهم ولد لعدوا عن المتال"
 .(2)لال الحسن:"هم الكفار"

" لال ابن جرٌج:" ًّ  .(1)هو عبدهللا بن أب
 .(5)لال دمحم بن إسحاق:"}الذٌن لالوا إلخوانهم{، الذٌن أصٌبوا معكم من عشابرهم ولومهم"

األخوة هنا، أخوة الظاهر ال أخوة النسب، ألنه لٌس كل لال ابن عثٌمٌن:"إن الصواب فً 
 .(ٓٔ)من لتل فً أحد ٌكون له لرابة لهإالء المنافمٌن"

[، "أي: لو أطاعنا المإمنون وسمعوا 1ٙٔلوله تعالى:}َلْو أََطاعُونَا َما لُتِلُوا{ ]آل عمران : 
 .(ٔٔ)نصٌحتنا فرجعوا كما رجعنا ما لتلوا هنالن"

ًّ الذي لعد ولال إلخوانه الذٌن خرجوا مع النبً صلى  لال ابن جرٌج:" هو عبدهللا بن أب
 .(ٕٔ)هللا علٌه وسلم ٌوم أحد :}لو أطاعونا ما لتلوا{"

أنزل على نبٌه فً المدرٌة:}الذٌن لالوا إلخوانهم  -عز وجل -عن ابن شهاب لال: "إن هللا
 .(ٖٔ)ولعدوا: لو أطاعونا ما لتلوا{"

لال:"سؤلت الحسن عن لوله: }لو أطاعونا ما لتلوا{، لال: هم الكفار عباد بن منصور وعن 
ٌمولون إلخوانهم: لو كانوا عندنا ما لتلوا ٌحسبون أن حضورهم إلى المتال هو الذي ٌمدمهم إلى 

 .(ٗٔ)األجل"
هذه اآلٌة من تمام صفة المنافمٌن عبد هللا بن أبً وأصحابه، لالوا: إن لتلى  لال الراؼب:"

 .(٘ٔ)اعونا فً التؤخر عن المتال ولزموا بٌوتهم ما لتلوا"أحد لو أط

                                                             

 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٓٓتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٔٔ/ٖ(:ص1ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٔ55أخرجه الطبري) (5)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓطبري)أخرجه ال (ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٖ(:ص1ٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٖ(:ص1٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗٔ)
 .522/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘ٔ)
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[، " أي 1ٙٔ{ ]آل عمران : إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌِنَ لوله تعالى:}لُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسكُُم اْلَمْوَت 
لل ٌا دمحم ألولبن المنافمٌن إن كان عدم الخروج ٌنجً من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم إِن 

 .(ٔ)لٌن فً دعواكم"كنتم صاد
 .(ٕ)أي: ادفعوا عن أنفسكم الموت " لال أبو عبٌدة:"

لال دمحم بن إسحاق: "أي:أنه ال بد من الموت، فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا، 
وذلن أنهم إنما نافموا وتركوا الجهاد فً سبٌل هللا ، حرًصا على البماء فً الدنٌا ، وفراًرا من 

 .(ٖ)الموت"
 المعنى: إن كنتم تمدرون أن تإخروا أجبل فهبل ترجعون الروح إذا بلؽت ال الزجاج:"ل 

 .(ٗ)الحلموم، وهبل تدرأون عن أنفسكم الموت"
لل إن كنتم صادلٌن فً أنكم وجدتم إلى دفع المتل سبٌبل وهو  لال الزمخشري:"معناه: 

المعود عن المتال، فجدوا إلى دفع الموت سبٌبل، ٌعنى أن ذلن الدفع ؼٌر مؽن عنكم، ألنكم إن 
دفعتم المتل الذي هو أحد أسباب الموت، لم تمدروا على دفع سابر أسبابه المبثوثة، وال بد لكم من 

 .(٘)أن ٌتعلك بكم بعضها"
فإِن للت: لم ٌدعوا نفً الموت وإنما نفوا المتل، فلما لٌل لهم: }فَاْدَرُءوا  لال ابن عرفة:" 

َعْن أَْنفُِسكُُم اْلَمْوَت{، فالجواب: أن الموت أعم فإذا عجزوا باألعم دخل فً صحبة األخص، 
الموت لهم، وأنه وصٌؽة أفعل التعجٌز ولوله: }ادَرُءوا{، ولم ٌمل: اَل تموتن، إشارة إلى مبلزمة 

وَن ِمْنهُ فَإِنَّهُ ُمبَللٌِكُْم{، أي:  أمر حتم اَل بد له منه، كما فً سورة الجمعة }إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّ
 .(ٙ)ٌؤتٌكم وٌواجهكم، فإذا فررتم منه، فإلٌه تفرون"

 : (2)[،وجهان1ٙٔ}إِن كُنتُم َصاِدلٌَِن{]آل عمران:وفً لوله تعالى:
 : فً خبركم أنهم لو أطاعواْ ما لُتِلواْ. أحدهما: ٌعنً

 والثانً: معناه إن كنتم محمٌن فً تثبٌطكم عن الجهاد فراراً من المتل.
 :(5)، ومنه لول الشاعر (1)فادرأوا{، ٌعنً : فادفعوا ولوله تعالى:} 

 تَمُوُل َولَْد َدَرأُْت لََها َوِضٌنًِ           أهذَا ِدٌنُهُ أَبًَدا َوِدٌنً
 الفوابد:

 التندٌد بهإالء الذٌن جمعوا بٌن لبح الفعل ولبح المول، ٌإخذ من لوله:}لالوا{، و}لعدوا{. -ٔ
أن هإالء مع لبح لولهم وإدخال الندم على لومهم، اعترضوا على المدر، لمولهم:}لو  -ٕ

 اطاعونا ما لتلوا{.
اق الذم، ولهذا اإلشارة إلى أن مثل هذا المول عند حلول المدر ال ٌجوز، ألنه سٌك فً سٌ -ٖ

 .(ٓٔ):"وإن أصابن شًء فبل تمل: لو أنً فعلت كذا لكان كذا وكذا"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً
تحدي هإالء المابلٌن هذا الكبلم بدفع الموت عنهم، وأنه الٌمكن درء الموت، ألن ما  -ٗ

 ولع التحدي به فإنه الٌمكن ولوعه.
 المرآن

                                                             

 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .12ٗ/ٕ(:ص2ٔٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٔ55أخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٔٔ/٘معانً المرآن: (ٗ)
 . 1ٖٗ/ٔالكشاؾ:(٘)
 .ٖٗٗ/ٔتفسٌر ابن عرفة: (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٔانظر: اتلنكت والعٌون: (2)
 .1ٖٖ/2انظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٔوطبمات فحول الشعراء :  5ٖٔ/  ٔ، والكامل  1ٙ٘المفضلٌات : البٌت للمثمب العبدي، انظر:  (5)
 (.ٕٗٙٙتعانة)من حدٌث رواه المسلم، فً كتاب المدر، باب فً األمر بالموة وترن العجز واالس (ٓٔ)
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ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُوَن )}َواَل تَْحَسَبن  ال ِذٌَن  ({ ]آل 1ٙٔلُتِلُوا فًِ َسبٌِِل ّللا 
 [1ٙٔعمران : 

 التفسٌر:
أن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أموات ال ٌُِحسُّون شٌبًا، بل هم أحٌاء حٌاة  -أٌها النبً-وال تظنَّنَّ 

ماتوا فً سبٌله، ٌجري علٌهم رزلهم فً برزخٌة فً جوار ربهم الذي جاهدوا من أجله، و
 الجنة، وٌُنعَّمون.

 فً سبب نزول اآلٌة والتً بعدها ألوال:
، (ٗ)، وأبو ٌعلى(ٖ)، والبٌهمً(ٕ)، وأبو داود(ٔ)، وأحمدأحدها: أخرج الطبري

لما أصٌب »، عن ابن عباس لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : (2)الواحدي ،(ٙ)،والطبرانً(٘)والحاكم
إخوانكم بؤحد ، جعل هللا أرواحهم فً أجواؾ طٌر خضر ترُد أنهار الجنة وتؤكل من ثمارها، 
وتؤوي إلى لنادٌل من ذهب فً ظل العرش. فلما وجدوا طٌب مشربهم ومؤكلهم وُحسن َممٌلهم 

الحرب!  لالوا : ٌا لٌت إخواننا ٌعلمون ما صنع هللا بنا! لببل ٌزهدوا فً الجهاد وال ٌنكلوا عن
 . (1)فؤنزل هللا عز وجل على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص هإالء اآلٌات"«. فمال هللا عز وجل : أنا أبلؽهم عنكم

وأخرج الطبري عن دمحم بن لٌس بن مخرمة لال : "لالوا : ٌا رب ، أال رسول لنا ٌخبر 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص عنا بما أعطٌتنا ؟ فمال هللا تبارن وتعالى  : أنا رسولكم ، فؤمر جبرٌل علٌه السبلم أن النب

 .(5)ٌؤتً بهذه اآلٌة :  وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا  ، اآلٌتٌن"
عن مسروق، لال: "سؤلنا عبد هللا عن هذه اآلٌة: ، (ٓٔ)وأصل الحدٌث أخرجه مسلم وؼٌره

[ 5ٙٔ{ ]آل عمران: }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتا بل أحٌاء عند ربهم ٌرزلون
أرواحهم فً جوؾ طٌر خضر، لها لنادٌل معلمة بالعرش، »لال: أما إنا لد سؤلنا عن ذلن، فمال: 

، فمال: " «تسرح من الجنة حٌث شاءت، ثم تؤوي إلى تلن المنادٌل، فاطلع إلٌهم ربهم اطبلعة

ل ذلن بهم ثبلث هل تشتهون شٌبا؟ لالوا: أي شًء نشتهً ونحن نسرح من الجنة حٌث شبنا، ففع
مرات، فلما رأوا أنهم لن ٌتركوا من أن ٌسؤلوا، لالوا: ٌا رب، نرٌد أن ترد أرواحنا فً أجسادنا 

 .(ٔٔ)حتى نمتل فً سبٌلن مرة أخرى، فلما رأى أن لٌس لهم حاجة تركوا "
، (ٔ)،والواحدي(٘ٔ)، والحاكم(ٗٔ)، وابن حبان(ٖٔ)، وابن ماجه(ٕٔ)والثانً: أخرج الترمذي

، من طرٌك موسى بن إبراهٌم بن كثٌر األنصاري، لال: "سمعت طلحة بن حراش (ٕ)والبٌهمً

                                                             

 .11ٖٕانظر: المسند: (ٔ)
 .ٕٕٓ٘انظر: السنن: (ٕ)
 .ٖٙٔ/5انظر: السنن الكبرى: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٗانظر: مسند أبً ٌعلى: (ٗ)
 .51ٕ-52ٕ/ٕانظر: المستدرن: (٘)
 . عن سعٌد بن جبٌر.5ٕٖ-1ٕٖ/ٙانظر: المجمع للهٌثمً: (ٙ)
 .5ٕٔ-1ٕٔانظر: أسباب النزول: (2)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/2(:ص1ٕٓ٘تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖٓ/2(:ص1ٕٔ2تفسٌر الطبري) (5)
" ولال: "هذا حدٌث حسن صحٌح" وابن ماجه فً ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ ٘كالترمذي فً "جامعه"، كتاب "التفسٌر" "(ٓٔ)

، 5ٖٓ/2(:ص1ٕٔ1"، وانظر: تفسٌر الطبري)5ٖٙ/ ٕ"الجهاد"، باب فضل الشهادة فً سبٌل هللا "
 .5ٖٗ-5ٖٖ/2(:ص1ٕٕ٘و)
 .ٕٓ٘ٔ/ٖ(:ص112ٔصحٌح مسلم) (ٔٔ)
 ".ٖٓٔٓ" "ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ ٘فً "جامعه"، كتاب "التفسٌر" "(ٕٔ)
 ".1ٕٓٓ" "ٖٕٙ/ ٕفً "سننه"، كتاب "الجهاد"، باب فضل الشهادة فً سبٌل هللا "(ٖٔ)
م عبد هللا بن انظر "اإلحسان"، كتاب "أخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن منالب الصحابة"، ذكر البٌان بؤن هللا جل وعبل كل(ٗٔ)

" وعلك علٌه محممه األستاذ شعٌب األرنإوط بموله: 5ٔٗ-5ٓٗ/ ٘ٔعمرو بن حرام بعد أن أحٌاه كفاًحا "
 "إسناده جٌد".

 ".ٕٗٓ-ٖٕٓ/ ٖفً "مستدركه"، كتاب "معرفة الصحابة"، ذكر منالب عبد هللا بن عمرو "(٘ٔ)
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للت: ٌا «ما لً أران منكسرا؟»ٌمول: سمعت جابر بن عبد هللا ٌمول: لمٌنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 
 به أفبل ٌسرن بما لمً هللا»رسول هللا توفً أبً، استشهد بؤحد، وترن علً دٌنا وعٌاال! لال: 

ٌا عبدي تمن علً لال: ٌا رب تحٌٌنً فؤلتل فٌن ثانٌة. »لال: بلى ٌا رسول هللا لال: « أبان؟
 .(ٖ)، لال: فؤنزلت هذه اآلٌة"«لال: إنه لد سبك منً أنهم ال ٌرجعون

،ولفظه: "لال لً (2)، والحمٌدي(ٙ)، والطبري(٘)، وأبً ٌعلى(ٗ)ورواٌة ابن عمٌل عن أحمد 
أعلمت أن هللا أحٌا أبان فمال: ما تحب ٌا عبد هللا؟ لال ٌا رب أحب أن تردنً »: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)«"إلى الدنٌا فؤلاتل فٌن فؤلتل مرة أخرى
عن لتادة، لال:" ذكر لنا أن رجاال من أصحاب رسول هللا صلى والثالث: أخرج الطبري 

الذٌن لتلوا ٌوم أحد! فؤنزل هللا تبارن وتعالى  هللا علٌه وسلم لالوا : ٌا لٌتنا نعلم ما فعل إخواننا
فً ذلن المرآن : }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتًا بل أحٌاء عند ربهم ٌرزلون{،  كنا 

درة"  .(5)نحدَّث أن أرواح الشهداء تَعاَرؾ فً طٌر بٌض تؤكل من ثمار الجنة ، وأّن مساكنهم الّسِ
ذكر لنا عن بعضهم فً لوله: }وال تحسبن الذٌن لتلوا  ع:"والرابع: وأخرج الطبري الربٌ

 .(ٓٔ)فً سبٌل هللا أمواتًا بل أحٌاء{، لال : هم لتلى بدر وأحد"
إسحاق بن أبً طلحة لال:" حدثنً أنس بن ، عن (ٔٔ)والخامس: وأخرج الطبري وؼٌره

 إلى أهل ببر معونة ، لال : ال أدري أربعٌن مالن فً أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن أرسلهم نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أو سبعٌن. لال : وعلى ذلن الماء عامر بن الطفٌل الجعفري ، فخرج أولبن النفر من أصحاب 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى أتوا ؼاًرا مشرفًا على الماء لعدوا فٌه ، ثم لال بعضهم لبعض : أٌكم ٌبّلِػ رسالة 

: أنا أبلػ رسالة رسول هللا  -أُراه أبو ملحان األنصاري  - أهل هذا الماء ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ًٌّا منهم ، فاحتبى أمام البٌوت ثم لال : ٌا أهل ببر معونة ، إنً رسول  ملسو هيلع هللا ىلص. فخرج حتى أتى ح

وأّن محمًدا عبده ورسوله ، فآمنوا باهلل ورسوله.  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلٌكم ، إنً أشهد أن ال إله إال هللا

فخرج إلٌه رجل من كسر البٌت برمح ، فضرب به فً جنبه حتى خرج من الشك اآلخر ،  فمال 
: هللا أكبر ، فزُت ورب الكعبة! فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه ، فمتلهم أجمعٌن عامر بن الطفٌل 

إّن هللا تعالى أنزل فٌهم لرآنًا ، ُرفع بعد ما لرأناه  لال : لال إسحاق : حدثنً أنس بن مالن :
زمانًا، وأنزل هللا : }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتًا بل أحٌاء عند ربهم 

 .(ٕٔ)ٌرزلون{"

                                                                                                                                                                               

األستاذٌن حسٌن أسد وشعٌب األرنإوط أن  ولال: "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" وسكت الذهبً وولع فً كبلم
 الذهبً ووافمه، ولم نجد فً هذه الموافمة.

 .5ٕٔأسباب النزول: (ٔ)
 . مختصرا.2ٕٖ-2ٖٔ/ٕفً مسنده: (ٕ)
 .21ٙ/ٕالعجاب: (ٖ)
 . مختصرا.ٖٔٙ/ٖانظر: المسند: (ٗ)
 ، ولال المحمك: "إسناده حسن".  ٙ/ٗانظر: المسند:(٘)
. ولال مخرجه: إسناده ضعٌؾ لال: ولد ورد معناه عن جابر 15ٖ-11ٖ/2(:ص1ٕٔٗانظر: تفسٌره) (ٙ)

 بإسناد آخر صحٌح ثم أورد رواٌة أحمد المشار إلٌها.
 .ٕٖ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٔانظر: مسنده) (2)
 .212-21ٙ/ٕالعجاب: (1)
 .5ٖٓ-15ٖ/2(:ص1ٕٔ٘تفسٌر الطبري)(5)
 .5ٖٓ/2(:ص1ٕٔٙتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
، وعزاه ٖٓٔ،  وذكره الواحدي:ص:15ٔ-1ٖٔ/ٕن إسحاق فإي المؽازي، انظر: سٌرة ابن هشام:كاب (ٔٔ)

 إلى جماعة من أهل التفسٌر ولال: "لصتهم مشهورة ذكرها ابن إسحاق فً "المؽازي".
. وأصله عند مسلم فً صحٌحه، كتاب "اإلمارة"، باب ثبوت 5ٖٖ-5ٕٖ/2(:ص1ٕٕٗتفسٌر الطبري)(ٕٔ)

"، و انظر "صحٌح ٕٙٔ/ ٔ" وحدٌثه هذا لم ٌروه ؼٌره كما فً "تحفة األشراؾ" "ٔٔ٘ٔ/ ٖالجنة للشهٌد "
" و"صحٌح مسلم"، كتاب "المساجد 1ٖٙ-1ٖ٘/ 2البخاري"، كتاب "المؽازي" باب ؼزوة الرجٌع ... "الفتح" "
تَْحَسبَنَّ ...  ".]من ؼٌر ذكر هذه اآلٌة: }َواَل 1ٙٗ/ ٔومواضع الصبلة" باب استحباب المنوت فً جمٌع الصبلة "

 { فً المواضع الثبلثة[.
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عن بعضهم:" إن أولٌاء الشهداء كانوا إذا أصابتهم  (ٔ)والسادس: ونمل الواحدي والثعلبً
ا: نحن فً نعمة والسرور وآباإنا وأبناإنا وإخواننا فً المبور، نعمة أو سرور تحسروا ولالو

 . (ٕ)فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة تنفٌسا عنهم وإخبارا عن حال لتبلهم"
ِ أَْمَواتًا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  [، " أي: ال 5ٙٔ}َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٖ)وا فً سبٌل هللا إِلعبلء دٌنه أمواتاً ال ٌُحّسون وال ٌتنعمون"تظنَّن الذٌن استشهد
الذٌن لتلوا بؤحد من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أمواتًا، ال لال الطبري: أي:" ال تظنن  

 .(ٗ)ٌحسُّون شٌبًا ، وال ٌلتذُّون وال ٌتنعمون"
المإمنٌن فً ثواب الجهاد، وٌهون علٌهم لال دمحم بن إسحاق: "ثم لال هللا لنبٌه ٌرؼب  

 .(٘)المتل: }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا{، أي: ال تظن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتا"
عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا تعالى: }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا{، ٌعنً: فً  

 .(ٙ)طاعة هللا فً جهاد المشركٌن"
الضحى "فً لوله: }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتا{، لال:  عن أبًروي  

نزلت فً لتلى أحد خاصة، استشهد من المهاجرٌن أربعة وعشرون: حمزة بن عبد المطلب، 
 .(2)ومصعب بن عمٌر، وشماس بن عثمان، واستشهد من األنصار ستة وأربعون"

ِ أَْمَواتًا{ ]آل عمران : }َواَل تَْحَسبَنَّ الَّ  لوله تعالى:وذكروا فً   ِذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 :(1)[، وجوها5ٙٔ

: -عز وجل  -أحدها: لٌل: إن المنافمٌن لالوا للذٌن لتلوا بؤحد وببدر: إنهم ماتوا؛ فؤنزل هللا 
}وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا{ وبؤحد وبدر )أمواتا( كسابر الموتى؛ بل هم أحٌاء عند 

 م.ربه
: بل ٌحٌون -عز وجل  -الثانً:ولٌل: لالوا: إن من لتل ال ٌحٌا أبدا وال ٌبعث؛ فمال 

 وٌبعثون كما ٌحٌا وٌبعث ؼٌرهم من الموتى.
الثالث: ولٌل: إن العرب كانت تسمً المٌت: من انمطع ذكره إذا مات ولم ٌذكر، أي: لم 

أنهم  -عز وجل  -ٌذكرون؛ فؤخبر هللا  ٌبك له أحد ٌذكر به؛ فمالوا: إذا لتل هإالء ماتوا، أي: ال
مذكورون فً المؤل: مؤل المبلبكة، ومؤل البشر، وهو الظاهر المعروؾ فً الخلك أن الشهداء 

 مذكورون عندهم.
وروى هشام عن أهل الشام: }ٌحسبن{، بالٌاء، ولرأ الحسن وابن عامر: }الذٌن لتلوا{ 

 .(5)م أحٌاء عند ربهممشددا، ولرأ ابن أبً عبلة: أحٌاء نصبا أي أحسبه
ٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُوَن{ ]آل عمران :  [، "أي: بل هم أحٌاء عند 5ٙٔلوله تعالى: }َبْل أَْح

 .(ٓٔ)ربهم متنعمون فً جنان الخلد ٌرزلون"
فإنهم أحٌاء عندي ، متنعمون فً رزلً ، فرحون مسرورون بما  لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)آتٌتهم من كرامتً وفضلً ، وحبَْوتهم به من جزٌل ثوابً وعطابً"
 .(ٕٔ)ٌعنً: أرواح الشهداء أحٌاء عند ربهم ٌرزلون" لال سعٌد بن جبٌر:"

                                                             

 .ٖٕٓ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖٓٔأسباب النزول: (ٕ)
 .ٖٕٕصفوة التفماسٌر: (ٖ)
 .1ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص11ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص5ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص15ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:51/ٖانظر: الحجة للمراء السبعة:  (5)
 .ٖٕٕصفوة التفماسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص5ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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ٌرزلون فً روح لال دمحم بن إسحاق: "لوله: }أمواتا بل أحٌاء{، أي: لد أحٌٌتهم فهم عندي 
 .(ٔ)الجنة وفضلها، مسرورٌن بما آتاهم هللا من ثوابه على جهادهم عنه"

عن لتادة، لال: "بلؽنا أن أرواح الشهداء فً صور طٌر أخرج عبدالرزاق عن معمر  
بٌض تؤكل من ثمار الجنة، لال معمر: ولال الكلبً: "فً صور طٌر خضر تسرح فً الجنة ، 

 .(ٕ)العرش"وتؤوي إلى المنادٌل تحت 
عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، فً لبة خضراء، و

 .(ٖ)علٌهم رزلهم بكرة وعشٌا"
وعن مجاهد :"لوله: }ٌرزلون{، لال: إن كان ٌمول: ٌرزلون من ثمر الجنة، وٌجدون 

 .(ٗ)رٌحها ولٌسوا فٌها"
المعنى أحسبهم أحٌاء ولٌل فً هذا ؼٌر لول: لال بعضهم ال تحسبهم أمواتا  لال الزجاج:"

َناهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا  ٌْ ٌْتًا فَؤَْحٌَ فً دٌنهم بل هم أحٌاء فً دٌنهم، كما لال هللا تعالى: }أََوَمْن َكاَن َم
ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت{

(٘). 
هم: ال تحسبهم كما ٌمول الكفار إنهم ال ٌبعثون بل ٌبعثون، }بل أحٌاء عند ربهم ولال بعض

 ( فرحٌن بما آتاهم هللا من فضله{.5ٌٙٔرزلون )
 ولٌل: إن أرواحهم تسرح فً الجنة وتلذ بنعٌمها، فهم أحٌاء عند ربهم.

 لال بعضهم: أرواحهم فً حواصل طٌر خضر تسرح فً الجنة، ثم تصٌر إلى
 .(ٙ)ت العرش"لنادٌل تح

 أي أحسبهم أحٌاء عند ربهم. لال الثعلبً:" 
 .(2)ولال بعضهم: ٌعنً أحٌاء فً الدنٌا حمٌمة 

 :(1)ولٌل: ]فً العالم[ ولٌل: بالثناء والذكر، كما لٌل

 موت التمً حٌاة ال فناء لها         لد مات لوم وهم فً الناس أحٌاء 
 لون وٌتنعمون كاألحٌاء. ولٌل: مما هم أحٌاء: عند ربهم ٌرزلون وٌؤك

ولٌل: إنه ٌكتب لهم فً كل سنة ثواب ؼزوة وٌشتركون فً فضل كل مجاهد ٌكون فً 
الدنٌا إلى ٌوم المٌامة، ألنهم سلوا أمر الجهاد، فٌرجع أجر من ٌمتدي بهم إلٌهم، نظٌره لوله: 

 اآلٌة. (5)}كتبنا على بنً إسرابٌل أنه من لتل نفسا{
كع وتسجد كل لٌلة تحت العرش إلى ٌوم المٌامة، كؤرواح األحٌاء ولٌل: ألن أرواحهم تر 

 من المإمنٌن الذٌن باتوا على الوضوء. 
ولٌل: ألن الشهٌد ال ٌبلى فً المبر وال تؤكله األرض، ٌمال: أربعة ال تبلى أجسادهم: 

 األنبٌاء والعلماء والشهداء وحملة المرآن.
ن بن أبً صعصعة: أنه بلؽه أن عمرو بن وعن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحم

الجموح وعبد هللا بن عمرو بن حرام األنصارٌٌن ثم السلمٌٌن، كانا لد خرب السٌل لبرهما وكانا 
فً لبر واحد وهما من شهداء أحد، وكان لبرهما مما ٌلً السٌل، فحفر عنهما لٌؽٌروا عن 

جرح فوضع ٌده على جرحه فدفن وهو  مكانهما فوجدا لم ٌتؽٌرا، كؤنهما ماتا باألمس، وكان لد

                                                             

 .1ٖٔ/ٖ(:ص5ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص1ٔٗتفسٌر عبدالرزاق) (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص5ٗٗٗه ابن أبً حاتم)أخرج (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص5٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٔاألنعام : سورة  (٘)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
وهذا لول ابن عباس ولتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبٌد وواصل بن عطاء والجبابً والرمانً، انظر: (2)

 .2ٖٗ/ ٔانظر: تفسٌر مجمع البٌان: 
 .5ٕٙ/ٗ، والمرطبً فً تفسٌره:ٕٗٓ/ٖمن شواهد الثعلبً فً تفسٌره: (1)
 .ٕٖسورة المابدة: (5)
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كذلن، فؤمٌطت ٌده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بٌن ٌوم أحد وبٌن ٌوم حفر 
 عنهما ستة وأربعون سنة. 

 ولٌل: سموا أحٌاء ألنهم ال ٌؽسلون كما ال ٌؽسل األحٌاء.
 .(ٔ)«لون الدم والرٌح رٌح المسنزملوهم فً كلومهم ودمابهم، اللون »ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ولال عبٌد بن عمر: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن انصرؾ ٌوم أحد مر على مصعب بن عمٌر
اآلٌة، ثم لال صلى هللا علٌه  (ٕ)وهو ممتول فولؾ علٌه ودعا ثم لرأ: من المإمنٌن رجال صدلوا 

ٌوم المٌامة، فؤتوهم وزوروهم وسلموا إن رسول هللا ٌشهد أن هإالء شهداء عند هللا »علٌه وسلم: 
علٌهم، فو الذي نفسً بٌده ال ٌسلم علٌهم أحد إلى ٌوم المٌامة إال ردوا علٌه، ٌرزلون من ثمار 

 .(ٗ)"(ٖ)«الجنة وتحفها
لال الماترٌدي:"لوله تعالى:}بل أحٌاء{، أي: ٌجري أعمالهم بعد لتلهم، كما كان ٌجري فً  

 ما ٌجري لهم ثواب أعمالهم وجزابهم، لٌسوا بؤموات.حال حٌاتهم، فهم كاألحٌاء فٌ
ولٌل: إن حٌاتهم حٌاة كلفة؛ وذلن أنهم أمروا بإحٌاء أنفسهم فً اآلخرة؛ ففعل المإمنون 

 .(٘)ذلن: أحٌوا أنفسهم فً اآلخرة؛ فسموا أحٌاء لذلن، والكفار لم ٌحٌوا أنفسهم"
ً الجنة، لالوا: ألنه لو جاز أن زعم لوم أن المراد أنهم ٌكونون أحٌاء ف لال الجصاص:"

ترد علٌهم أرواحهم بعد الموت لجاز المول بالرجعة ومذهب أهل التناسخ. لال أبو بكر: ولال 
الجمهور: "إن هللا تعالى ٌحٌٌهم بعد الموت فٌنٌلهم من النعٌم بمدر استحمالهم إلى أن ٌفنٌهم هللا 

م الجنة"؛ ألنه أخبر أنهم أحٌاء، وذلن تعالى عند فناء الخلك، ثم ٌعٌدهم فً اآلخرة وٌدخله
ٌمتضً أنهم أحٌاء فً هذا الولت وألن تؤوٌل من تؤوله على أنهم أحٌاء فً الجنة ٌإدي إلى 
إبطال فابدته؛ ألن أحدا من المسلمٌن ال ٌشن أنهم سٌكونون أحٌاء مع سابر أهل الجنة، إذ الجنة 

بؤنهم فرحون على الحال بموله تعالى:  ال ٌكون فٌها مٌت. وٌدل علٌه أٌضا وصفه تعالى لهم

}فرحٌن بما آتاهم هللا من فضله{، وٌدل علٌه لوله تعالى: }وٌستبشرون بالذٌن لم ٌلحموا بهم من 
خلفهم{ وهم فً اآلخرة لد لحموا بهم، وروى ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد هللا عن 

م بؤحد جعل هللا أرواحهم فً حواصل طٌور خضر تحت النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "لما أصٌب إخوانك
؛ وهو مذهب (ٙ)العرش ترد أنهار الجنة وتؤكل من ثمارها وتؤوي إلى لنادٌل معلمة تحت العرش"

مذهب الحسن وعمرو بن عبٌد وأبً حذٌفة وواصل بن عطاء، ولٌس ذلن من مذهب أصحاب 
فً خلك مختلفة، ولد أخبر هللا التناسخ فً شًء؛ ألن المنكر فً ذلن رجوعهم إلى دار الدنٌا 

تعالى عن لوم أنه أماتهم ثم أحٌاهم فً لوله: }ألم تر إلى الذٌن خرجوا من دٌارهم وهم ألوؾ 
[ وأخبر أن إحٌاء الموتى معجزة لعٌسى ٖٕٗحذر الموت فمال لهم هللا موتوا ثم أحٌاهم{ ]البمرة: 

 علٌه السبلم فكذلن ٌحٌٌهم بعد الموت وٌجعلهم حٌث ٌشاء.
ولوله تعالى: }عند ربهم ٌرزلون{ معناه: حٌث ال ٌمدر لهم أحد على ضر وال نفع إال ربهم 
عز وجل. ولٌس ٌعنً به لرب المسافة؛ ألن هللا تعالى ال ٌجوز علٌه المرب والبعد بالمسافة؛ إذ 

 .(2)هو من صفة األجسام. ولٌل: عند ربهم من حٌث ٌعلمهم هو دون الناس"

                                                             

:" زملوهم فى ثٌابهم -ملسو هيلع هللا ىلص-أخرج النسابً والدٌلمً وؼٌرهما عن عبدهللا بن ثعلبة بن أبً صعٌر، لال  (ٔ)
مى لونه لون الدم ورٌحه رٌح المسن". سنن بدمابهم فإنه لٌس من كلم ٌكلم فى هللا إال هو ٌؤتى ٌوم المٌامة ٌد

 ( .ٕٖٖٗ، رلم 5ٕٗ/ٕ( . والدٌلمى )1ٖٗٔ، رلم 5ٕ/ٙالنسابى )
 .ٕٖسورة األحزاب: (ٕ)
 . 1ٖٔ/ ٓٔ(:ص 515ٕٕكنز العمال)(ٖ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٕتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
" ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ ٘معه"، كتاب "التفسٌر" "، والترمذي فً "جإٓ٘ٔ/ٖ(:ص112ٔالحدٌث رواه مسلم) (ٙ)

"، وانظر: 5ٖٙ/ ٕولال: "هذا حدٌث حسن صحٌح" وابن ماجه فً "الجهاد"، باب فضل الشهادة فً سبٌل هللا "
 .5ٖٗ-5ٖٖ/2(:ص1ٕٕ٘، و)5ٖٓ/2(:ص1ٕٔ1تفسٌر الطبري)

 .٘٘/ٕأحكام المرآن: (2)
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ٌِْه َوَسلََّم: أن  لال الواحدي:" األصح فً حٌاة الشهداء ما روٌنا عن النبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 .(ٔ)أرواحهم فً أجواؾ طٌر، وأنهم ٌرزلون وٌؤكلون وٌتنعمون"

 الفوابد:
 فضٌلة من لتل فً سبٌل هللا لكوهم أحٌاء عند هللا عّز وجل. -ٔ
 الترؼٌب فً الجهاد لتكون كلمة هللا هً العلٌا. -ٕ
 برزق أخروي.أن الشهداء ٌرزلون  -ٖ
أنه إذا ثبت هذا للشهٌد، فإنه ٌثبت لؤلنبٌاء من باب أولى، وٌمتاز االنبٌاء عن الشهداء  -ٗ

بؤن هللا حرم على االرض أن تؤكل أجسادهم، بخبلؾ الشهداء فإن األرض تؤكلهم ولد ال تؤكل 
 بعضهم إكراما لهم.

 المرآن
ُ ِمْن فَْضِلِه َوٌَسْ  تَْبِشُروَن بِال ِذٌَن لَْم ٌَْلَحمُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أاَل  َخْوٌف }فَِرِحٌَن بَِما آتَاهُُم ّللا 

ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن )  [1ٓٔ({ ]آل عمران : 1َٓٔعلَ
 التفسٌر:

تهم السعادة حٌن َمنَّ هللا علٌهم، فؤعطاهم ِمن عظٌم جوده وواسع كرمه من النعٌم  لمد َعمَّ
أعٌنهم، وهم ٌفرحون بإخوانهم المجاهدٌن الذٌن فارلوهم وهم أحٌاء؛ لٌفوزوا والرضا ما تََمرُّ به 

كما فازوا، ِلِعْلِمهم أنهم سٌنالون من الخٌر الذي نالوه، إذا استشهدوا فً سبٌل هللا مخلصٌن له، 
وأن ال خوؾ علٌهم فٌما ٌستمبلون من أمور اآلخرة، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ 

 الدنٌا.
ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]آل عمران :  وله تعالى:ل  وهم فَرحون مما  [، أي:"2ٓٔ}فَِرِحٌَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ

 .(ٕ)هم فٌه من النعمة والؽبطة"

 .(ٖ)لال لتادة:" ٌعنً: راضٌن بما أعطاهم هللا }من فضله{، ٌعنً: الرزق" 
تهم به من جزٌل لال الطبري: أي:"مسرورون بما آتٌتهم من كرامتً وفضلً ، وحبَوْ 

 .(ٗ)ثوابً وعطابً"
أي وٌسرون بلحوق من لحمهم من إخوانهم على ما مضوا علٌه من  لال ابن هشام:"

 .(٘)جهادهم، لٌشركوهم فٌما هم فٌه من ثواب هللا الذي أعطاهم"
وهو التوفٌك فً الشهادة وما ساق إلٌهم من الكرامة والتفضٌل على  لال الزمخشري:"

 .(ٙ)ؼٌرهم، من كونهم أحٌاء ممربٌن معجبل لهم رزق الجنة ونعٌمها"
وهو شرؾ الشهادة والفوز بالحٌاة األبدٌة والزلفى من هللا عز وجل  لال أبو السعود:"

 .(2)والتمتع بالنعٌم المخلد عاجبل"
تبطٌن بذلن، لد لرت به عٌونهم، وفرحت به نفوسهم، وذلن لحسنه أي: مؽ لال السعدي:"

وكثرته، وعظمته، وكمال اللذة فً الوصول إلٌه، وعدم المنؽص، فجمع هللا لهم بٌن نعٌم البدن 
 .(1)بالرزق، ونعٌم الملب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله: فتم لهم النعٌم والسرور"

لشهادة، والتمتع بالنعٌم العاجل، والزلفى عند ربهم، أي مسرورٌن بشرؾ ا لال المراؼً:"
 .(5)والفوز بالحٌاة األبدٌة"

                                                             

 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ(:ص1ٕٔ. وانظر: الحدٌث فً تفسٌره)ٕٔ٘/ٔالتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٖٗ/2تفسٌر الطبري:(ٗ)
 .5ٔٔ/ٕسٌرة ابن هشام: (٘)
 .5ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (2)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٖٔ/ٗ:تفسٌر المراؼً (5)



ٙ2 
 

 .(ٔ)باأللؾ، وهما لؽتان« فارحٌن»ولرأ ابن السمٌمع: 
[، " أي: 2ٓٔ}َوٌَْستَْبِشُروَن بِالَِّذٌَن لَْم ٌَْلَحمُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم { ]آل عمران :  لوله تعالى:

المجاهدون الذٌن لم ٌموتوا فً الجهاد بما سٌكونون علٌه بعد الموت إِن وٌستبشرون بإِخوانهم 
 .(ٕ)استشهدوا"

لال لتادة:" ٌعنً: من بعدهم من إخوانهم فً الدنٌا، أنهم لو رأوا لتاال الستشهدوا لٌلحموا  
 .(ٖ)بهم"

 أي لم ٌلحموا بهم فً الفضل إال أن لهم فضبل عظٌما بتصدٌمهم لال الزجاج:" 
 .(ٗ)أن ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون" وإٌمانهم

ومستبشرون  بإخوانهم الذٌن ٌمتلون بعدهم فً سبٌل هللا أنهم  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(٘)ٌمَدمون"
}وٌستبشرون{ بإخوانهم المجاهدٌن بالذٌن لم ٌلحموا بهم، أى: لم  لال الزمخشري:أي:" 

موا بعدهم وهم لد تمدموهم. ولٌل: لم ٌمتلوا فٌلحموا بهم من خلفهم ٌرٌد الذٌن من خلفهم لد ب
ٌلحموا بهم، لم ٌدركوا فضلهم ومنزلتهم، والمعنى: وٌستبشرون بما تبٌن لهم من حال من تركوا 
خلفهم من المإمنٌن، وهو أنهم ٌبعثون آمنٌن ٌوم المٌامة، بشرهم هللا بذلن فهم مستبشرون به. 

الٌن بعدهم على ازدٌاد الطاعة، والجد وفً ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للب
فً الجهاد، والرؼبة فً نٌل منازل الشهداء وإصابة فضلهم، وإحماد لحال من ٌرى نفسه فً 

 خٌر فٌتمنى مثله إلخوانه فً هللا، وبشرى للمإمنٌن بالفوز فً المآب.
وهو  أي وٌستبشرون بما تبٌن لهم من حسن حال إخوانهم الذٌن تركوهم لال أبو السعود:"

أنهم عند لتلهم ٌفوزون بحٌاة أبدٌة ال ٌكدرها خوؾ ولوع محذور وال حزن فوات مطلوب أو ال 
خوؾ علٌهم فً الدنٌا من المتل فإنه عٌن الحٌاة التً ٌجب أن ٌرؼب فٌها فضبل عن أن تخاؾ 

د وتحذر أي ال ٌعترٌهم ما ٌوجب ذلن ال أنه ٌعترٌهم ذلن لكنهم ال ٌخافون وال ٌحزنون والمرا
بٌان دوام انتفاء الخوؾ والحزن ال بٌان انتفاء دوامهما كما ٌوهمه كون الخبر فً الجملة الثانٌة 

 .(ٙ)مضارعا فإن النفً وإن دخل على نفس المضارع ٌفٌد الدوام واالستمرار بحسب الممام"
أي: ٌبشر بعضهم بعضا، بوصول إخوانهم الذٌن لم ٌلحموا بهم، وأنهم  لال السعدي:"  
 .(2)ون ما نالوا"سٌنال

لال الطبري:أي:" وٌفرحون بمن لم ٌلحك بهم من إخوانهم الذٌن فارلوهم وهم أحٌاء فً 
الدنٌا على مناهجهم من جهاد أعداء هللا مع رسوله ، لعلمهم بؤنهم إن استشهدوا فلحموا بهم 

أنهم إذا  صاروا من كرامة هللا إلى مثل الذي صاروا هم إلٌه فهم لذلن مستبشرون بهم ، فرحون
 .(1)صاروا كذلن"

أي: وٌسرون بإخوانهم المجاهدٌن الذٌن لم ٌمتلوا بعد فى سبٌل هللا،  لال المراؼً:" 
 .(5)فٌلحموا بهم من خلفهم، أي أنهم بموا بعدهم وهم لد تمدموهم"

لما دخلوا الجنة ورأوا ما فٌها من الكرامة  أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر، لال:"
للشهداء، لالوا: ٌا لٌت إخواننا الذٌن فً الدنٌا ٌعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا المتال 

فؤخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤمرهم، وما هم  -باشروها بؤنفسهم حتى ٌستشهدوا فٌصٌبون ما أصبنا من الخٌر

                                                             

 .ٕ٘ٓ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .15ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (2)
 .5ٖ٘/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٖٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (5)



ٙ1 
 

وأخبرته بؤمركم وما أنتم فٌه، فاستبشروا  -خبرهم أنً لد أنزلت على نبٌكمفٌه من الكرامة، وأ
 .(ٔ)بذلن، فذلن لوله: }وٌستبشرون بالذٌن لم ٌلحموا بهم من خلفهم{، اآلٌة"

فإن الشهٌد ٌإتى بكتاب فٌه من ٌمدم علٌه من إخوانه وأهله، ٌمال: تمدم  ولال السدي:" 
فبلن، ٌوم كذا وكذا، فٌستبشر حٌن تمدم علٌه كما ٌستبشر علٌن فبلن، ٌوم كذا وكذا، تمدم علٌن 

 .(ٕ)أهل الؽابب بمدومه فً الدنٌا"
من البشرة، ألن اإلنسان إذا فرح ظهر أثر السرور فً  لال الثعلبً: وأصل البشارة " 

 .(ٖ)بشرة وجهه"
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [، " أي: بؤْن ال خوؾ 2ٓٔ}َأالَّ َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٗ)علٌهم فً اآلخرة وال هم ٌحزنون على مفارلة الدنٌا"
أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر:" فً لول هللا تعالى: }أال خوؾ علٌهم{، ٌعنً:فً 

 .(ٙ)، "}وال هم ٌحزنون{، ٌعنً: ال ٌحزنون للموت(٘)اآلخرة"
 .(2)وأنهم ال ٌخافون مما أمامهم وال ٌحزنون على ما تركوه وراءهم"  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(2)وراءهم"
أي: ٌستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال  لال السعدي:" 

 .(1)السرور"
لال الطبري:" ٌعنً بذلن:ال خوؾ علٌهم ، ألنهم لد أمنوا عماب هللا ، وأٌمنوا برضاه عنهم 

كانوا ٌخافونه من ذلن فً الدنٌا ، وال هم ٌحزنون على ما خلَّفوا ، فمد أمنوا الخوؾ الذي 
ْلفة"  .(5)وراءهم من أسباب الدنٌا ونكد عٌشها ، للخفض الذي صاُروا إلٌه والدعة والزُّ

 الفوابد:
 أن هإالء الشهداء لهم شعور، لموله:}فرحٌن{، ألن الفرح من الشعور النفسً. -ٔ

 واآلخرة.أن الفضل هلل على عباده فً الدنٌا  -ٕ
 أن هإالء الشهداء ٌستبشرون، أي ٌبّشر بعضهم بعضا بالذٌن لم ٌلحموا بهم من بعدهم. -ٖ
 أن هإالء الشهداء لٌس علٌهم خوؾ وال حزن. -ٗ

 المرآن
َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْإِمنٌَِن ) ِ َوفَْضٍل َوأَن  ّللا  ({ ]آل عمران : 1ٔٔ}ٌَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن ّللا 

ٔ1ٔ] 

 التفسٌر:
وإنهم فً فرحة ؼامرة بما أُعطوا من نعم هللا وجزٌل عطابه، وأن هللا ال ٌضٌع أجر 

ٌه وٌزٌده من فضله.  المإمنٌن به، بل ٌنّمِ
ِ َوفَْضٍل{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  ٌفرحون بما  [، أي:"2ٔٔ}ٌَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ

كرامته عند ورودهم علٌه، وبما أسبػ علٌهم من الفضل وجزٌل  حباهم به هللا تعالى من عظٌم
 .(ٓٔ)الثواب"

                                                             

 .1ٔٗ/ٖ(:ص51ٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٔٗ/ٖ(:ص55ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٔٗ/ٖ(:صٔٓ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٔٗ/ٖ(:صٕٓ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (1)
 .5ٖٙ/2ي:تفسٌر الطبر (5)
 .51ٖ/2تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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:  }ٌستبشرون بنعمة من هللا وفضل{ اآلٌة ، لما عاٌنوا من وفاء  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٔ)الموعود وعظٌم الثواب"

 .(ٕ)ٌسرون بما أنعم هللا علٌهم وما تفضل علٌهم من زٌادة الكرامة" لال النسفً:أي:" 
من لتل فً سبٌل هللا ٌمدم إلى البشرى إلى ما لدم من خٌر فً الجنة، وٌمول: لال الحسن:" 

 .(ٖ)أخً تركته على مثل عملً، ٌمتل اآلن، فٌمدم على مثل ما لدمت علٌه فٌستبشر بالجنة"
َواًنا { : }فَؤَْصبَْحتُْم ِبنِْعَمتِِه إِخْ -تعالى  -أي: بدٌن من هللا؛ كموله لال الماترٌدي:"}وفضل{،  

[، لٌل: بدٌنه، وٌحتمل: }ٌستبشرون بنعمة من هللا{: الجنة، }وفضل{: زٌادات ٖٓٔ]آل عمران : 
 .(ٗ)لهم وكرامات من هللا، عز وجل"

لٌل: أراد بالنعمة: لدر الكفاٌة، وبالفضل: ما زاد على الكفاٌة، ومعناه: ال  لال السمعانً:" 
 .(٘)الفضل تؤكٌدا للنعمة" ٌضٌك علٌهم، بل ٌوسع فً العطاء، ولٌل: ذكر

ثم أكد تعالى استبشارهم بموله: }ٌستبشرون بنعمة{، ثم بٌن تعالى  لال الزمخشري:" 
بموله: }وفضل{، فولع إدخاله إٌاهم الجنة الذي هو فضل منه ال بعمل أحد، وأما النعمة فً الجنة 

  .(ٙ)والدرجات فمد أخبر أنها على لدر األعمال"
َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]آل عمران :  }َوأَنَّ  لوله تعالى: ال ٌبطل  [، أي:وإن هللا"2َّٔٔللاَّ

 .(2)جزاء أعمال من صّدق رسوله واتبعه، وعمل بما جاءه من عند هللا"
 .(1)"ٌعنى: أجر المصدلٌن بتوحٌد هللا لال مماتل:"

: -عز وجل  -أي: ال ٌضٌع من حسناتهم وخٌراتهم وإن لل وصؽر؛ كموله  لال الماترٌدي:"
ًٌْرا ٌََرهُ{ ]الزلزلة -عز وجل  -)نتمبل عنهم أحسن ما عملوا(، وكموله  ةٍ َخ : }فََمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل ذَرَّ

ةٍ...{ ]النساء : -تعالى  -[، كموله 2:  َ اَل ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل ذَرَّ  .(5)[اآلٌة"ٓٗ: }إِنَّ َّللاَّ
وهذه اآلٌة جمعت المإمنٌن كلهم سوى الشهداء، وللما ذكر هللا فضبل ذكر به  لال ابن زٌد:"

 .(ٓٔ)"األنبٌاء، وثوابا أعطاهم إال ذكر ما أعطى هللا المإمنٌن من بعدهم
 .(ٔٔ)"عن سعٌد بن جبٌر :"}المإمنٌن{، ٌعنً: المصدلٌنو

ولرأ البالون  ، على االستبناؾ،لرأ الكسابً وحده: }وأن هللا ال ٌضٌع{ مكسورة األلؾ 
ٌستبشرون بنعمة من هللا وفضل ، وبؤّن هللا ال ٌضٌع أجر  ، بمعنى:"(ٕٔ)}وأن هللا{، بالفتح

 .(ٖٔ)المإمنٌن"
 .(ٗٔ)ولرأ عبد هللا }وفضل وهللا ال ٌضٌع{

 الفوابد:
هللا جّل جبلله، فهم الٌرون ألنفسهم فضبل بل ٌرون المنة إسناد النعمة إلى مسدٌها، وهو  -ٔ

 والفضل هلل علٌهم، ولهذا لال:}بنعمة من هللا وفضل{.
 إثبات عدل هللا عّز وجل، وذلن بعدم إضاعة أجر المإمنٌن. -ٕ

                                                             

 .51ٖ/2(:ص1ٕٖٕأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .1ٔ٘/ٖ(:صٖٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .25ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٔٗ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .51ٖ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .1ٔ٘/ٖ(:ص٘ٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٖ(:صٙٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔانظر: السبعة: (ٕٔ)
 .51ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٗ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
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 فضٌلة اإلٌمان، وأنه سبب للحصول على الثواب واألجر. -ٖ
 المرآن

 ِ ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح ِلل ِذٌَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َوات مَْوا أَْجٌر }ال ِذٌَن اْستََجابُوا َّلِل  َوالر 
 [1ٕٔ({ ]آل عمران : 1َٕٔعِظٌٌم )

 التفسٌر:
بعد « حمراء األسد»الذٌن لبُّوا نداء هللا ورسوله وخرجوا فً أعماب المشركٌن إلى 

من آالم وجراح، وبذلوا ؼاٌة جهدهم، والتزموا بهدي مع ما كان بهم « أُحد»هزٌمتهم فً ؼزوة 
 نبٌهم، للمحسنٌن منهم والمتمٌن ثواب عظٌم.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
 إن هذا السٌاق نزل فً شؤن ؼزوة "َحْمراء األسد"، وهو الصحٌح.أحدها: أن 

 -عن ابن عباس لال : "إن هللا جل وعز لذؾ فً للب أبً سفٌان الرعب أخرج الطبري 
بعد ما كان منه ما كان ، فرجع إلى مكة ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص :  إن أبا سفٌان لد  -ٌعنً ٌوم أحد 

أصاب منكم طّرفًا ، ولد رجع ولذؾ هللا فً للبه الرعب  ! وكانت ولعة أحد فً شوال ، وكان 
ٌمَدمون المدٌنة فً ذي المعدة ، فٌنزلون ببدر الصؽرى فً كل سنة مرة ، وإنهم لدموا  التجار

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، واشتد علٌهم الذي  بعد ولعة أحد ، وكان أصاب المإمنٌن المرح ، واشتكوا ذلن إلى نب
بعٌن ، ولال : إنما أصابهم. وإّن رسول هللا ندب الناس لٌنطلموا معه ، وٌتَّبعوا ما كانوا متَّ 

ؾ  ٌرتحلون اآلن فٌؤتون الحج ، وال ٌمدرون على مثلها حتى عام ممبل ، فجاء الشٌطان فخوَّ
أولٌاءه ، فمال :  إن الناس لد جمعوا لكم  ! فؤبى علٌه الناس أن ٌتبعوه ، فمال :  إنً ذاهٌب وإن 

َض الناس، فانتدب معه أبو بكر الصدٌك ، وعمر ، وعثمان ، وعلً ،  لم ٌتبعنً أحد  ، ألحّضِ
والزبٌر ، وسعد ، وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوؾ ، وعبدهللا بن مسعود ، وحذٌفة بن الٌمان ، 

وأبو عبٌدة بن الجراح ، فً سبعٌن رجبل فساروا فً طلب أبً سفٌان ، فطلبوه حتى بلؽوا 
ِ َوالرَّ الصفراء ، فؤنزل هللا تعالى :   سُوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح ِللَِّذٌَن }الَِّذٌَن اْستََجابُوا َّلِلَّ
 .(ٔ)أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّمَْوا أَْجٌر َعِظٌٌم{"

فً المعنى نفسه أخرج عن السدي : "انطلك أبو سفٌان منصرفًا من أحد ، حتى بلػ و 
لم ٌبك إال الشرٌد  بعض الطرٌك ، ثم إنهم ندموا ولالوا : ببسما صنعتم!إنكم لتلتموهم ، حتى إذا

تركتموهم! ارجعوا واستؤصلوهم. فمذؾ هللا فً للوبهم الرعب ، فهزموا ، فؤخبر هللا رسوله ، 
فطلبهم حتى بلػ حمراء األسد ، ثم رجعوا من حمراء األسد ، فؤنزل هللا جل ثناإه فٌهم : }الذٌن 

 .(ٕ)استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح{"
لال : "أخبرُت أن أبا سفٌان بن حرب لما راح هو وأصحابه ٌوم أحد ،  عن ابن جرٌجو 

لال المسلمون للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : إنهم عامدون إلى المدٌنة! فمال : إن ركبوا الخٌل وتركوا األثمال ، 
وا فإنهم عامدون إلى المدٌنة ، وإن جلسوا على األثمال وتركوا الخٌل ، فمد َرَعبهم هللا ،  ولٌس

بعامدٌها  . فركبوا األثمال ، فرعبهم هللا. ثم ندب ناًسا ٌتبعونهم لٌروا أن بهم لوة ، فاتبعوهم 
 .(ٖ)لٌلتٌن أو ثبلثًا ، فنزلت : }الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح{ "

فً لوله  -رضً هللا عنها-وروي البخاري من طرٌك هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة
سُوِل ِمْن بَْعِد َما أََصاَبُهُم اْلمَْرُح{ ]آل عمران : تع ِ َوالرَّ [، لالت 2ٕٔالى: }الَِّذٌَن اْستََجابُوا َّلِلَّ

لعروة:" ٌا ابن أختً، كان أبوان منهم: الزبٌر، وأبو بكر، لما أصاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أصاب 

                                                             

 .ٕٓٔ/ٕ. وانظر: سٌرة ابن هشام: ٕٓٗ-ٔٓٗ/2(:ص1ٕٖ1تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٓٗ/2(:ص1ٕٖ2تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٗ/2(:ص1ٕٗٓتفسٌر الطبري) (ٖ)
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 (ٔ)فانتدب« من ٌذهب فً إثرهم»، لال: ٌوم أحد، وانصرؾ عنه المشركون، خاؾ أن ٌرجعوا
 .(ٕ)منهم سبعون رجبل، لال: كان فٌهم أبو بكر، والزبٌر"

لما رجع الناس إلٌه  أحد ٌوم "نزلت هذه اآلٌة فً : أبو بكر األصم والثانً: نمل الفخر لال
بالمثلة فدفعهم عنها بعد ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهزٌمة فشد بهم على المشركٌن حتى كشفهم ، وكانوا لد هموا 

، فمذؾ هللا فً للوبهم الرعب فانهزموا ، وصلى علٌهم ملسو هيلع هللا ىلص ودفنهم بدمابهم ،  بحمزة أن مثلوا
ردها لببل  : للزبٌر فمال علٌه الصبلة والسبلم حمزة جاءت لتنظر إلى أخٌها صفٌة وذكروا أن

ه ، وذلن ٌسٌر فً جنب طاعة هللا تعالى ، تجزع من مثلة أخٌها ، فمالت : لد بلؽنً ما فعل ب
فدعها تنظر إلٌه ، فمالت خٌرا واستؽفرت له . وجاءت امرأة لد لتل زوجها وأبوها  : للزبٌر فمال

 .(ٖ)وأخوها وابنها فلما رأت النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو حً لالت : إن كل مصٌبة بعدن هدر"
مجاهد وعكرمة: "نزلت هذه اآلٌات مل الثعلبً عن أنها نزلت فً بَْدر الموعد، إذ ن والثالث:

فً ؼزوة بدر الصؽرى، وذلن أن أبا سفٌان لال ٌوم أحد حٌن أراد أن ٌنصرؾ: ٌا دمحم موعدنا 
ذلن بٌننا وبٌنن إن شاء »بٌننا وبٌنن موسم بدر الصؽرى لمابل إن شبت. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ل خرج أبو سفٌان فً أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحٌة من الظهران، فلما كان العام الممب« هللا
ثم ألمى هللا عز وجل الرعب فً للبه لبل الرجوع، فلمى نعٌم بن مسعود األشجعً ولد لدم 
معتمرا فمال له أبو سفٌان: ٌا نعٌم إنً واعدت دمحما وأصحابه أن نلتمً بموسم بدر الصؽرى، 

 عام نرعى فٌه الشجر ونشرب فٌه اللبن، ولد بدا لً أن ال وإن هذه عام جدب وال ٌصلحنا إال
أخرج إلٌها، وأكره أن ٌخرج دمحم وال أخرج أنا، فٌزٌدهم ذلن جرأة، وألن ٌكون الخلؾ من 
جهتهم أحب إلً من أن ٌكون من لبلً، فالحك بالمدٌنة فثبطهم وأعلمهم أنا فً جمع كثٌر وال 

ل أضعها لن على ٌدي سهٌل بن عمرو ٌضمنها، لال: طالة لهم بنا، ولن عندي عشرة من اإلب
فجاء سهٌل فمال له نعٌم: ٌا أبا ٌزٌد أتضمن لً هذه الفرابض فانطلك إلى دمحم واثبطه. لال: نعم، 

فخرج نعٌم حتى لدم المدٌنة فوجد الناس ٌتجهزون بمٌعاد أبو سفٌان، فمال: أٌن ترٌدون؟ فمالوا: 
رى أن نمتتل بها. لال: ببس الرأي رأٌتم، أتوكم فً دٌاركم واعدنا أبو سفٌان بموسم بدر الصؽ

ولراكم فلم ٌفلت منكم إال شرٌد، فترٌدون أن تخرجوا ولد جمعوا لكم عند الموسم، وهللا ال ٌفلت 
والذي نفسً بٌده ألخرجن »منكم أحد. فكره أصحاب رسول هللا الخروج، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ا الجبان فرجع وأما الشجاع فإنه تؤهب للمتال ولالوا: حسبنا هللا ونعم الوكٌل، ، فؤم«ولو وحدي
فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أصحابه حتى وافوا بدر الصؽرى، فجعلوا ٌلمون المشركٌن وٌسؤلونهم 
 عن لرٌش فٌمولون: لد جمعوا لكم. ٌرٌدون أن ٌرعبوا المسلمٌن، فٌمول المإمنون: حسبنا هللا

ونعم الوكٌل، حتى لموا بدر. وهو ماء لبنً كنانة وكانت موضع سوق لهم فً الجاهلٌة ٌجتمعون 
إلٌها فً كل عام ثمانٌة أٌام. فؤلام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببدر ٌنتظر أبا سفٌان، ولد انصرؾ أبو سفٌان 

شربون السوٌك، فلم ٌلك من مجنة إلى مكة، فسماهم أهل مكة جٌش السوٌك ولالوا: إنما خرجتم ت
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه أحدا من المشركٌن ببدر، ووافوا السوق وكانت معهم نفمات وتجارات 
فباعوها وأصابوا الدرهم والدرهمٌن، وانصرفوا إلى المدٌنة سالمٌن ؼانمٌن. فذلن لوله 

 .(ٗ)تعالى:}الذٌن استجابوا هلل والرسول{"

                                                             

 أي: تكفل بالمطلوب.(ٔ)
" ولال: "هكذا رواه البخاري منفردا بهذا ٙٙٔ/ ٕ، وأورده ابن كثٌر "ٕٓٔ/٘(:ص22ٓٗصحٌح البخاري) (ٕ)

ة ، كتاب "فضابل الصحابة"، باب من فضابل طلح5ٕٔ/2السٌاق". والحدٌث مختصرا فً صحٌح مسلم:
" ولال: "صحٌح على 51ٕ/ ٕ، والحاكم فً المستدرن: كتاب "التفسٌر" "ٕٗٔوالزبٌر، ورواه وابن ماجة:

شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه" ووافمه الذهبً. وفٌه "إنها لالت لعبد هللا بن الزبٌر" والرواٌة فً البخاري ومسلم أن 
 .1ٕٔ/ٔ(:صٖٕٙالمول لعروة. والحمٌدي فً المسند)

 .ٕٖٗ/5ؽٌب:مفاتٌح ال (ٖ)
، وانظر: تفسٌر ٕٙٙ/ٔ، تفسٌر السمرلندي:5ٙٔ/ٕ.،وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٕٓٔ-5ٕٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)

 .1ٖٓ/ٔالسمعانً:
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ذ أن سبب نزول اآلٌة الكرٌمة ثناء هللا سبحانه على أصحاب رسول هللا والصحٌح األول، إ
ملسو هيلع هللا ىلص حٌن أجابوه لما دعاهم إلٌه للحاق المشركٌن، على الرؼم مما فٌهم من الجراح واآلالم التً 

 أصابتهم ٌوم أُحد؛ إظهاراً للَجلَد والموة، وإرهاباً ألعداء هللا.
سُوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح{ ]آل عمران : لوله تعالى: }الَِّذٌَن  ِ َوالرَّ [، " 2ٕٔاْستََجابُوا َّلِلَّ

 .(ٔ)أي: الذٌن أطاعوا هللا وأطاعوا الرسول من بعد ما نالهم الجراح ٌوم أُحد"
:وأن هللا ال ٌضٌع أجر المإمنٌن، المستجٌبٌن هلل والرسول من بعد ما  لال الطبري:أي:"

لجرح والكلوم، وإنما عنى هللا تعالى ذكره بذلن : الذٌن اتبعوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى َحْمراء أصابهم ا
ُمنَصَرفهم عن أحد. وذلن  -أبً سفٌان ومن كان معه من مشركً لرٌش  -األسد فً طلب العّدو 

ه حتى بلػ حمراء األسد ، وهً أن أبا سفٌان لما انصرؾ عن أحد ، خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أثر
 .(ٕ)على ثمانٌة أمٌال من المدٌنة ، لٌرى الناُس أّن به وأصحابِه لوةً على عدوهم"

هذا كان ٌوم "حمراء األسد" ، وذلن أن المشركٌن لما أصابوا ما أصابوا  لال ابن كثٌر:"
وا راجعٌن إلى ببلدهم ، فلما استمروا فً سٌرهم تَنَّدمُ  موا على أهل من المسلمٌن كرُّ وا لم ال تَمَّ

المدٌنة وجعلوها الفٌصلة. فلما بلػ ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ندب المسلمٌن إلى الذهاب وراءهم 
لٌُْرِعبَهم وٌرٌهم أن بهم لُّوةً وجلدا ، ولم ٌؤذْن ألحد سوى من حضر الولعة ٌوم أحد ، سوى 

فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح  -لما سنذكره  -جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه 
 .(ٖ)واإلثخان طاعة هلل عز وجل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص"

والمستجٌبون هلل والرسول هم الذٌن خرجوا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى حمراء األسد  لال ابن عطٌة:"
 .(ٗ)فً طلب لرٌش وانتظارهم لهم"

بارن وتعالى : }الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما ابن إسحاق:" فمال هللا تلال دمحم 
أصابهم المرُح{، أي : الجراح ، وهم الذٌن ساُروا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الؽَد من ٌوم أحد إلى حمراء 

  .(٘)األسد ، على ما بهم من ألم الجراح  للذٌن أحسنوا منهم واتموا أجر عظٌم"
ن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح{،اآلٌة ، وذلن وعن  لتادة:" لوله :}الذٌ

فمال ملسو هيلع هللا ىلص  -أبو سفٌان وأصحابه  -ٌوم أحد ، بعد المتل والجراح ، وبعد ما انصرؾ المشركون 
ألصحابه :  أال ِعصابة تنتدُب ألمر هللا ، تطلب عدّوها ؟ فإنه أنكى للعدو ، وأبعد للسَّمع! فانطلك 

 .(ٙ)ابة منهم على ما ٌعلم هللا تعالى من الَجهد"عص
كان ٌوم أحد ]ٌوم[ السبت للنصؾ من شوال ، فلما كان الؽد من ٌوم أحد ،  لال عكرمة:"

ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الناس بطلب العدو ،  ٌوم األحد لست عشرة لٌلة مضت من شوال ، أذَّن مإّذِ
نه أن :  ال ٌخرج نَّ معنا أحد إال من حضر ٌومنا باألمس  . فكلمه جابر بن عبدهللا بن وأذَّن مإذِّ

عمرو بن حرام فمال : ٌا رسول هللا ، إّن أبً كان خلَّفنً على أخوات لً سبع ، ولال لً :  ٌا 
بنً ، إنه ال ٌنبؽً لً وال لن أن نترن هإالء النسوة ال رجل فٌهن ، ولسُت بالذي أوثرن 

ملسو هيلع هللا ىلص على نفسً! فتخلَّؾ على أخواتن  ، فتخلفت علٌهن. فؤذن له رسول هللا بالجهاد مع رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ، فخرج معه. وإنما خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مرهبًا للعدّو ، لٌبلؽهم أنه خرج فً طلبهم ، لٌظنوا 

 .(2)به لوة ، وأّن الذي أصابهم لم ٌوهنهم عن عدوهم"
عن أبً السابب مولى عابشة بنت عثمان، لال: "أن رجبل من أصحاب رسول هللا صلى و

هللا علٌه وسلم من بنً عبد األشهل ، كان شهد أحًدا لال : شهدُت مع رسول هللا صلى هللا علٌه 
ن[ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالخ روج فً طلب وسلم أحًدا ، أنا وأخ لً ، فرجعنا جرٌحٌن : فلما أذَّن ]مإذِّ

                                                             

 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .55ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 . ٕٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٔٓٗ/2(:1ٕٖ٘أخرجه الطبري)(٘)
 .ٔٓٗ/2(:1ٕٖٙأخرجه الطبري)(ٙ)
 . ٓٓٗ-55ٖ/2(:1ٕٖٖتفسٌر الطبري)(2)
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: أتفوتنا ؼزوةٌ مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وهللا ما لنا من دابة نركبها  -أو لال لً  -العدّو ، للت ألخً 
، وما منا إال جرٌح ثمٌل! فخرجنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكنت أٌسر جرًحا منه ، فكنُت إذا ؼُلب 

ٌنا إلى ما انتهى إلٌه المسلمون ، فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى حملته عُمبة ومشى عمبة ، حتى انته
انتهى إلى حمراء األسد ، وهً من المدٌنة على ثمانٌة أمٌال ، فؤلام بها ثبلثًا ، االثنٌن والثبلثاء 

 .(ٔ)واألربعاء ، ثم رجع إلى المدٌنة"
بلثاء واألربعاء، ثم رجع إلى لال ابن إسحاق: فؤلام بها االثنٌن والث لال ابن هشام : "

واستعمل على المدٌنة ابن أم َمْكتوم فؤلام بها االثنٌن والثبلثاء واألربعاء ، ثم رجع إلى المدٌنة، 
معبد بن أبً َمْعبد الخزاعً ، وكانت  -كما حدثنً عبد هللا بن أبً بكر  -المدٌنة. ولد َمر به 

، ال ٌخفون (ٖ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص بتِهامة ، َصْفمَتُهم معه لرسول (ٕ)عٌبة نُصح -مسلمهم ومشركهم  -ُخزاعة 
عنه شٌبا كان بها ، ومعبد ٌومبذ مشرن فمال : ٌا دمحم ، أما وهللا لمد َعّز علٌنا ما أصابن فً 
أصحابن ، ولَودْدنا أن هللا عافان فٌهم. ثم خرج ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بحمراء األسد ، حتى لمً أبا 
وحاء ، ولد أجمعوا الرجعة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ولالوا :  سفٌان بن حرب ومن معه بالرَّ
أصبنا َحد أصحابه ولادتهم وأشرافهم ، ثم نرجع لبل أن نستؤصلهم.. لنُكّرنَّ على بمٌتهم فَلََنْفُرَؼنَّ 

لال : دمحم لد خرج فً أصحابه  منهم. فلما رأى أبو سفٌان معبدا لال : ما وراءن ٌا معبد ؟
علٌكم تحرلا ، لد اجتمع معه من كان تخلؾ عنه  (ٗ)ٌطلبكم فً َجْمع لم أر مثله لط ، ٌتحرلون

علٌكم شًء لم أر مثله لط. لال : وٌلن.  (٘)فً ٌومكم ، وندموا على ما صنعوا ، فٌهم من الَحنَك
لال : فوهللا لمد أجمعنا الكرة  -الخٌل ما تمول ؟ لال : وهللا ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصً 

علٌهم لنستؤصل بمٌتهم. لال : فإنً أنهان عن ذلن. ووهللا لمد حملنً ما رأٌت على أن للت فٌهم 
 أبٌاتا من شعر ، لال : وما للت ؟ لال : للت : 

 (ٙ)كاَدْت تُهدُّ مَن األصوات َراحلتً      إْذ َسالَت األرُض بالُجْرِد األبابٌل

 (2)بؤْسٍد كرام ال تَنَابلة               عْند اللّماء وال مٌل َمعَازٌل تَْردى
ا َسَموا بربٌس ؼٌر َمْخذول  (1)فََظْلُت َعْدوا أظُنُّ األرض مابلةً       لَمَّ

 (ٓٔ)إذا تَؽَْطَمَطت البطحاء بالجٌل      (5)فملُت : وٌل ابن َحْرب من لمابكُمُ 
 (ٔٔ)لكل ذي إْربَة منهم ومعمول        إنً نذٌر ألهل البَْسل َضاحًٌَة 

ٌْش أحمَد ال َوْخٍش تَنَابِلة      ولٌس ٌُوصؾ ما أنذرت بالمٌل  (ٕٔ)من َج
ومر به ركب من عبد المٌس، فمال: أٌن ترٌدون؟ لال : فثنى ذلن أبا سفٌان ومن معه، 

 لالوا: نرٌد المدٌنة؟
                                                             

 . ٓٓٗ/2(:1ٕٖٗتفسٌر الطبري)(ٔ)
 عٌبة نصح لرسول هللا: أي موضع سره.(ٕ)
 صفمتهم معه، أي اتفالهم معه. ٌمال: أصفمت مع فبلن على األمر: إذا اجتمعت معه علٌه.(ٖ)

 ل المصدر ثبلثٌا.وكان األصل أن ٌمال: إصفالهم معه، إال أنه استعم
 ومعناه: مٌلهم.« ضلعهم معه»وٌروى: 

 ٌلتهبون من الؽٌظ.(ٗ)
 الحنك: شدة الؽٌظ.(٘)
تهد: تسمط لهول ما رأت من أصوات الجٌش وكثرته. والجرد: الخٌل العتاق. واألبابٌل:ا تردى: تسرع. (ٙ)

ولٌل: هو الذي ال ٌثبت على السرج. والتنابلة: المصار. والمٌل: جمع أمٌل، وهو الذي ال رمح أو ال ترس معه، 
 والمعازٌل: الذٌن ال سبلح معهم لجماعات.

تردى: تسرع. والتنابلة: المصار. والمٌل: جمع أمٌل، وهو الذي ال رمح أو ال ترس معه، ولٌل: هو الذي ال (2)
 ال ٌثبت على السرج. والمعازٌل: الذٌن ال سبلح معهم.

 ارتفعوا.لعدو: المشً السرٌع. وسموا: علوا وا(1)
 ابن حرب: هو أبو سفٌان.(5)
تؽطمطت: اهتزت وارتجت، ومنه: بحر ؼطامط، إذا علت أمواجه. والبطحاء: السهل من األرض. (ٓٔ)

  والجٌل: الصنؾ من الناس.
 أهل البسل: لرٌش، ألنهم أهل مكة، ومكة حرام. والضاحٌة: البارزة للشمس. واإلربة:العمل.(ٔٔ)
 وأخساإهم. والتنابلة: المصار. والمٌل: المول.الوخش: رذالة الناس (ٕٔ)
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عنً دمحما رسالة أرسلكم بها إلٌه، لال: ولم؟ لالوا: نرٌد المٌرة، لال: فهل أنتم مبلؽون 
وأحمل لكم هذه ؼدا زبٌبا بعكاظ إذا وافٌتموها؟ لالوا نعم، لال: فإذا وافٌتموه فؤخبروه أنا لد 
أجمعنا السٌر إلٌه وإلى أصحابه لنستؤصل بمٌتهم، فمر الركب برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو بحمراء 

 فمال: حسبنا هللا ونعم الوكٌل.األسد، فؤخبروه بالذي لال أبو سفٌان، 
لال ابن هشام: حدثنا أبو عبٌدة: أن أبا سفٌان بن حرب لما انصرؾ ٌوم أحد، أراد الرجوع 
إلى المدٌنة، لٌستؤصل  بمٌة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال لهم صفوان بن أمٌة بن خلؾ: ال 

 لهم لتال ؼٌر الذي كان، فارجعوا، فرجعوا.تفعلوا، فإن الموم لد حربوا ، ولد خشٌنا أن ٌكون 
فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهو بحمراء األسد، حٌن بلؽه أنهم هموا بالرجعة: والذي نفسً بٌده، لمد 

 .(ٕ)"لهم حجارة، لو صبحوا بها لكانوا كؤمس الذاهب  (ٔ)سومت
[، "أي: لمن أطاع 2َٕٔعِظٌٌم { ]آل عمران :  لوله تعالى:}ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّمَْوا أَْجرٌ 

األجُر العظٌم والثواب  -على ما به من جراح وشدابد  -منهم أمر الرسول وأجابه إِلى الؽزو 
 .(ٖ)الجزٌل"

أي الذٌن أوفوا المٌعاد واتموا السخط فً معصٌة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لهم ثواب  لال السمرلندي:"
 .(ٗ)كثٌر"

. وروي عن الحسن، (٘)عن أبً هرٌرة:" }أجر عظٌم{، لال:الجنة"أخرج ابن أبً حاتم 
 .(ٙ)وسعٌد بن جبٌر، وعكرمة والضحان ولتادة نحو ذلن

 :(2)[، وجوه2ٕٔوفً لوله تعالى:}ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّمَْوا أَْجٌر َعِظٌٌم { ]آل عمران : 
تحته االبتمار بجمٌع المؤمورات، ولوله: }واتموا{، دخل أحدها: أن لوله }أحسنوا{، دخل 

 تحته االنتهاء عن جمٌع المنهٌات، والمكلؾ عند هذٌن األمرٌن ٌستحك الثواب العظٌم. 
والثانً: أن المعنى أنهم }أحسنوا{ فً طاعة الرسول فً ذلن الولت، }واتموا{ هللا فً 

تجابة للرسول وإن بلػ األمر بهم فً التخلؾ عن الرسول، وذلن ٌدل على أنه ٌلزمهم االس
 الجراحات ما بلػ من بعد أن ٌتمكنوا معه من النهوض.

الثالث: أنهم}أحسنوا{: فٌما أتوا به من طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، }واتموا{ ارتكاب شًء من 
 المنهٌات بعد ذلن.

فً لوله تعالى: }َوَعَد لال الزمخشري:" و }من{ فً }للذٌن أحسنوا منهم{، للتبٌٌن، مثلها  
اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْؽِفَرةً َوأَْجًرا َعِظًٌما{ ]الفتح :  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ [، ألن الذٌن استجابوا 5َّٕللاَّ

 .(1)هلل والرسول لد أحسنوا كلهم واتموا، ال بعضهم"
ا منهم واتموا أجر ابن عباس أنه لال: "افصلوا بٌنهما: لوله: }للذٌن أحسنوروي عن  

 .(5)عظٌم{، }الذٌن لال لهم الناس{"
 الفوابد:

وأنهم بما معهم من األعمال نالوا خٌرٌة هذه  -رضً هللا عنهم-بٌان فضٌلة الصحابة -ٔ
 األمة.

 أمر هللا، لموله:}الذٌن استجابوا هلل والرسول{. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن أمر الرسول -ٕ
 أن المصابب محن لمعرفة ارجال. -ٖ

                                                             

 سومت، أي جعلت لها عبلمة ٌعرؾ بها أنها من عند هللا.(ٔ)
 .ٗٓٔ-ٕٓٔ/ٕالسٌرة النبوٌة البن هشام: (ٕ)
 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 .1ٔ2/ٖ(:ص٘ٔ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٔ2/ٖ(:ص٘ٔ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٗ/5انظر: مفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٔٗٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٔ2/ٖ(:صٗٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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 فضٌلة اإلحسان والتموى. -ٗ
 أن الجزاء من جنس العمل، فالتموى واإلحسان من أعظم عمل العبد فكان ثوابها عظٌما. -٘

 المرآن
ُ }ال ِذٌَن لَاَل لَُهُم الن اُس إِن  الن اَس لَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إٌَِمانًا َولَالُوا َحْسبُنَا  ّللا 

 [1ٖٔ({ ]آل عمران : 1ٖٔاْلَوِكٌُل )َونِْعَم 
 التفسٌر:

وهم الذٌن لال لهم بعض المشركٌن: إن أبا سفٌان ومن معه لد أجمعوا أمرهم على الرجوع 
إلٌكم الستبصالكم، فاحذروهم واتموا لماءهم، فإنه ال طالة لكم بهم، فزادهم ذلن التخوٌؾ ٌمٌنًا 

ٌَثْنِهم ذلن ع ن عزمهم، فساروا إلى حٌث شاء هللا، ولالوا: حسبنا هللا وتصدٌمًا بوعد هللا لهم، ولم 
ض إلٌه تدبٌر عباده.  أي: كافٌنا، ونِْعم الوكٌل المفوَّ

 فً سبب نزول لوالن: 
عن ابن عباس لال : استمبل أبو سفٌان فً منصرفه من أحد ِعًٌرا أحدها: أخرج الطبري 

ًَّ رضاكم إن أنتم واردةَ المدٌنة ببضاعة لهم، وبٌنهم وبٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ِحبال، فمال : إّن لكم عل
رددتم عنً محمًدا ومن معه ، إن أنتم وجدتموه فً طلبً ، وأخبرتموه أنًّ لد جمعت له جموًعا 
كثٌرة. فاستمبلت العٌُر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا له: ٌا دمحم إنا نخبرن أّن أبا سفٌان لد جمع لن جموًعا 

ة ، وأنه ممبل إلى المدٌنة ، وإن شبت أن ترجع فافعل! فلم ٌزده ذلن ومن معه إال ٌمٌنًا ، كثٌر
ولالوا: حسبنا هللا ونعم الوكٌل، فؤنزل هللا تبارن وتعالى : }الذٌن لال لهم الناس إن الناس لد 

، (ٕ)عبدهللا بن أبً بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم، وروي عن (ٔ)جمعوا لكم{، اآلٌة"
 ، نحو ذلن.(ٗ)، ولتادة(ٖ)"والسدي

عن عكرمة لال : "كانت بدر متجًرا فً الجاهلٌة ، فخرج ناس من والثانً: أخرج الطبري 

المسلمٌن ٌرٌدونه ، ولمٌهم ناٌس من المشركٌن فمالوا لهم :  إّن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم  ! 
ة التجارة ، ولالوا: حسبنا هللا ونعم فؤما الجبان فرجع ، وأما الشجاع فؤخذ األهبة للمتال وأهب

الوكٌل  ! فؤتوهم فلم ٌلموا أحًدا ، فؤنزل هللا عز وجل فٌهم :  }إن الناس لد جمعوا لكم 
 نحو ذلن. (2)، وابن جرٌج(ٙ). وروي عن مجاهد(٘)فاخشوهم{"

"الذي لٌل لرسول هللا صلى هللا علٌه  هو المول األول، ٌعنً:أن -وهللا أعلم–والصواب  
سلم وأصحابه من أّن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم ، كان فً حال خروج رسول هللا صلى هللا و

علٌه وسلم وخروج من خرج معه فً أثر أبً سفٌان ومن كان معه من مشركً لرٌش ، 
ُمْنَصَرفهم عن أحد إلى حمراء األسد، ألن هللا تعالى ذكره إنما مدح الذٌن وصفهم بمٌلهم :  

م الوكٌل  ، لما لٌل لهم :  إّن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم  ، بعد الذي لد كان حسبنا هللا ونع
نالهم من المروح والكلوم بموله :  الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح  ، ولم 

ألسد، وأما تكن هذه الصفة إال صفة من تبع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جرحى أصحابه بؤحد إلى حمراء ا
الذٌن خرجوا معه إلى ؼزوة بدر الصؽرى ، فإنه لم ٌكن فٌهم جرٌح إال جرٌح لد تمادم اندمال 
جرحه وبرأ كلُمه. وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنما خرج إلى بدر الخرجة الثانٌة إلٌها ، لموعد أبً 

فً شعبان سنة أربع من الهجرة. سفٌان الذي كان واعده اللماء بها ، بعد سنة من ؼزوة أحد ، 
وذلن أن ولعة أحد كانت فً النصؾ من شوال من سنة ثبلث ، وخروج النبً صلى هللا علٌه 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بٌن ذلن ولعة مع  وسلم لؽزوة بدر الصؽرى إلٌها فً شعبان من سنة أربع ، ولم ٌكن للنب

                                                             

 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٓٗ-ٙٓٗ/2(:ص1ٕٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٓٗ/2(:ص1ٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٓتفسٌر الطبري) (٘)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (2)
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جٌع من المشركٌن كانت بٌنهم فٌها حرب جرح فٌها أصحابه ،  ولكن لد كان لتل فً ولعة الرَّ
جٌع فٌما بٌن ولعة أحد  أصحابه جماعة لم ٌشهد أحد منهم ؼزوة بدر الصؽرى. وكانت ولعة الرَّ

 .(ٔ)وؼزوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا الصؽرى"
فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم ِإٌَماًنا{ ]آل }الَِّذٌَن لَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَكُْم  لوله تعالى:

[، " أي: الذٌن أرجؾ لهم المرجفون من أنصار المشركٌن فمالوا لهم: إِن لرٌشاً 2ٖٔعمران : 
 . (ٕ)لد جمعت لكم جموعاً ال تحصى فخافوا على أنفسكم، فما زادهم هذا التخوٌؾ إِال إٌِماناً"

ان بلفظ الجمع فهو واحد ألنه تمدٌر الكبلم أما الناس فً الموضعٌن وإن ك لال الماوردي:"
  .(ٖ)جاء المول من لِبَل الناس ، والذٌن لال لهم الناس هم المسلمون"

 وفً الناس المابل أربعة ألوال:
 .(ٗ)أحدها : هو أعرابً ُجِعل له على ذلن ُجْعل ، وهذا لول السدي

، (2)، وعكرمة(ٙ)ماتل، وم(٘)والثانً : هو نعٌم بن مسعود األشجعً، وهذا لول مجاهد
 .(1)والوالدي

}أَْم  وهو على هذا التؤوٌل من العام الذي أرٌد به الخاص، نظٌره لوله:لال الثعلبً:"
[، ٌعنً دمحما وحده، ولوله: }لََخْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَْكَبُر ِمْن ٌَْٗ٘حسُُدوَن النَّاَس{ ]النساء : 

 .(5)ٌرٌد الرجال وحده"[، 2َ٘خْلِك النَّاِس{ ]ؼافر : 
 .(ٓٔ)ٌرٌد ب )الناس( الركب من عبد المٌس. وهذا لول دمحم بن إسحاقوالثالث: 

 .(ٔٔ)والرابع: أنهم لوم من بنً هذٌل. لاله أبو معشر
 . (ٕٔ)وأما }الناس{ الثانً، فالمراد: أبو سفٌان وأصحابه من لرٌش ، الذٌن كانوا معه بؤحد

 و سفٌان أن ٌجمع لهم هذا الجمع على لولٌن :واختلفوا فً الولت الذي أراد أب
 أحدهما : بعد رجوعه على أُُحد سنة ثبلث حتى أولع هللا فً للوب المشركٌن الرعب كفّوا ،

، (٘ٔ)"، والسدي(ٗٔ)عبدهللا بن أبً بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم،و(ٖٔ)وهذا لول ابن عباس
 .(ٙٔ)ولتادة

، (2ٔ)بعد أحد بسنه ، وهذا لول عكرمةوالثانً : أن ذلن فً بدر الصؽرى سنة أربع 
 .(5ٔ)، وابن جرٌج(1ٔ)ومجاهد
 والراجح أن الولت كان عند ُمْنَصَرفهم عن أحد إلى حمراء األسد. وهللا أعلم. 

                                                             

 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٓٗ/2(:ص1ٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:انظر: (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:(2)
 .1ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(5)
 .1ٔ1/ٖ(:ص2ٔ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:(ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٗٓٗ/2انظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٓٗ-ٙٓٗ/2(:ص1ٕٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٓٗ/2(:ص1ٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
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ُ َونِْعَم اْلَوِكٌُل{ ]آل عمران :  [، "أي: ولال المإمنون: هللا 2ٖٔلوله تعالى:}َولَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ
 . (ٔ)لً أمرنا ونعم الملجؤ والنصٌر لمن توكل علٌه جل وعبل"كافٌنا وحافظنا ومتو

لال المراؼً:" أي لالوا معبرٌن عن صادق إٌمانهم باهلل: هللا ٌكفٌنا ما ٌهمنا من أمر الذٌن 
جمعوا الجموع لنا، فهو ال ٌعجزه أن ٌنصرنا على للتنا وكثرتهم، أو ٌلمى فى للوبهم الرعب، 

د كان األمر كما ظنوا، فؤلمى هللا الرعب فى للب أبى سفٌان وجٌشه فٌكفٌنا شر بؽٌهم وكٌدهم، ول
 .(ٕ)على كثرة عددهم وتوافر عددهم، فولوا مدبرٌن، وكان فى ذلن عزة هلل ولرسوله وللمإمنٌن"

 .(ٕ)وللمإمنٌن"
فهم أمَر أبً سفٌان وأصحابه من  لال الطبري: أي:"  فزادهم ذلن من تخوٌؾ من خوَّ

المشركٌن ، ٌمٌنًا إلى ٌمٌنهم ، وتصدٌمًا هلل ولوعده ووعد رسوله إلى تصدٌمهم ، ولم ٌثنهم ذلن 
عن وجههم الذي أمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالسٌر فٌه ، ولكن ساروا حتى بلؽوا رضوان هللا منه ، 

مة باهلل وتوكبل علٌه :}حسبنا هللا ونعم الوكٌل{، ٌعنً : كفانا هللا، ونعم المولى لمن ولٌَه ولالوا ث
 .(ٖ)وكفَله"

 لال الثعلبً: "ولوله :}ونعم الوكٌل{، أي: الموكول إلٌه األمور، فعٌل بمعنى مفعول.
َنا }َولَبِْن ِشبَْنا لَنَذْ  لال الوالدي: }ونعم الوكٌل{، أي: المانع، نظٌره لوله:  ٌْ َهبَنَّ ِبالَِّذي أَْوَح

ٌْنَا َوِكٌبًل{ ]اإلسراء :  ٌَْن ثُمَّ اَل تَِجُد لََن بِِه َعلَ ٌِْهْم  [، أي مانعا، ولوله:1ٙإِلَ ٌَْس لََن َعلَ }إِنَّ ِعبَاِدي لَ
 [.٘ٙسُْلَطاٌن َوَكفَى ِبَربَِّن َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : 

كان آخر ما تكلم به رسول هللا »ملسو هيلع هللا ىلص:  عن أبً صالح عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا
 .(٘)"(ٗ)«إبراهٌم )علٌه السبلم( حٌن ألمً فً النار: حسبً هللا ونعم الوكٌل

فإن للت: كٌؾ زادهم نعٌم أو مموله إٌمانا؟ للت: لما لم ٌسمعوا لوله وأخلصوا  لال الزمخشري:"
سبلم، كان ذلن أثبت لٌمٌنهم وألوى العتمادهم، عنده النٌة والعزم على الجهاد وأظهروا حمٌة اإل

كما ٌزداد اإلٌمان بتناصر الحجج وألن خروجهم على أثر تثبٌطه إلى وجهة العدو طاعة 
عظٌمة، والطاعات من جملة اإلٌمان ألن اإلٌمان اعتماد وإلرار وعمل. وعن ابن عمر: للنا ٌا 

حتى ٌدخل صاحبه الجنة. وٌنمص حتى نعم ٌزٌد »رسول هللا إن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص؟ لال: 
لم بنا »، وعن عمر رضى هللا عنه: أنه كان ٌؤخذ بٌد الرجل فٌمول: (ٙ)«ٌدخل صاحبه النار

 .(5)"(1)«لو وزن إٌمان أبى بكر بإٌمان هذه األمة لرجح به». وعنه:  (2)«نزدد إٌمانا
ولوله تعالى: فزادهم إٌمانا، أي ثبوتا واستعدادا، فزٌادة اإلٌمان فً هذا  ولال ابن عطٌة:"

هً فً األعمال، وأطلك العلماء عبارة: أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص، والعمٌدة فً هذا أن نفس 
اإلٌمان الذي هو تصدٌك واحد بشًء ما، إنما هو معنى فرد ال تدخله زٌادة إذا حصل، وال ٌبمى 

فلم ٌبك إال أن تكون الزٌادة والنمص فً متعلماته دون ذاته، فذهب بعض منه شًء إذا زال، 
العلماء إلى أنه ٌمال: ٌزٌد وٌنمص من حٌث تزٌد األعمال الصادرة عنه وتنمص، ال سٌما أن 
كثٌرا من العلماء ٌولعون اسم اإلٌمان على الطاعات، وذهب لوم: إلى أن الزٌادة فً اإلٌمان إنما 

اإلخبار فً مدة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وفً المعرفة بها بعد الجهل ؼابر الدهر وهذا هً بنزول الفروض و
إنما زٌادة إٌمان إلى إٌمان، فالمول فٌه إن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص لول مجازي وال ٌتصور النمص 
فٌه على هذا الحد وإنما ٌتصور األنمص باإلضافة إلى األعلم، وذهب لوم من العلماء: إلى أن 

                                                             

 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .٘ٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙ/ ٔ، والجامع الصؽٌر: ٗ٘ٔ/ ٙالسنن الكبرى: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٔٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:5ٕٓ/ ٙٙبحار األنوار:  انظر:(ٙ)
 .ٗٙٔ/ٙ(:صٖٖٙٙٓمصنؾ ابن أبً شٌبة) (2)
  .ٖٗٔ/ٔ(:صٖ٘اإلٌمان) ( أخرجه البٌهمً فً شعب1)
 .ٕٗٗ/ٔالكشاؾ: (5)
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ٌادة اإلٌمان ونمصه إنما هً من طرٌك األدلة، فتزٌد األدلة عند واحد، فٌمال فً ذلن: إنها ز
زٌادة فً اإلٌمان، وهذا كما ٌمال فً الكسوة، إنها زٌادة فً اإلٌمان، وذهب أبو المعالً فً 

أن اإلرشاد: إلى أن زٌادة اإلٌمان ونمصانه إنما هو بثبوت المعتمد وتعاوره داببا، لال: وذلن 
اإلٌمان عرض وهو ال ٌثبت زمانٌن فهو للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وللصلحاء متعالب متوال، وللفاسك والؽافل 
ؼٌر متوال، ٌصحبه حٌنا وٌفارله حٌنا فً الفترة، فذلن اآلخر أكثر إٌمانا، فهذه هً الزٌادة 

ن من جهة األدلة، والنمص وفً هذا المول نظر، ولوله تعالى: فزادهم إٌمانا ال ٌتصور أن ٌكو
وٌتصور فً اآلٌة الجهات األخر الثبلث، وروي أنه لما أخبر الوفد من عبد المٌس رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص بما حملهم أبو سفٌان، وأنه ٌنصرؾ إلٌهم بالناس لٌستؤصلهم، وأخبر بذلن أٌضا أعرابً، شك 

: لولوا حسبنا هللا ونعم الوكٌل فمالوا واستمرت ذلن على المسلمٌن فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)عزابمهم على الصبر ودفع هللا عنهم كل سوء، وألمى الرعب فً للوب الكفار فمروا"

 الفوابد:
 بٌان أن المإمن كلما ضالت علٌه المصابب فإنه ٌلجؤ إلى ربه وٌزداد إٌمانا به. -ٔ
 المتوكل علٌه. أن الحسب هو هللا وحده وال أحد معه، كما أنه وحده -ٕ
 الثناء على هللا عّز وجل لكونه وكٌبل لعباده، أي: حسٌبا لهم وعمدة لهم. -ٖ
إثبات اسم}الوكٌل{ هلل، ألن تمدٌر اآلٌة: ونعم الوكٌل هو، ومعناه: المتكفل بشإون عباده،  -ٗ

 ولٌس معناه: المابم باألمر نٌابة عنهم.
ا، فإن ازدٌاد الٌمٌن بتناصر وفً اآلٌة دلٌل على أن اإلٌمان ٌتفاوت زٌادة ونمصان -٘

 الحجج، وكثرة التؤمل، مما ال رٌب فٌه.
 المرآن

ُ ذُو فَْضٍل عَ  ِ َوّللا  ِ َوفَْضٍل لَْم ٌَْمَسْسُهْم سُوٌء َوات بَعُوا ِرْضَواَن ّللا  ِظٌٍم }فَاْنمَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن ّللا 

 [1ٗٔ({ ]آل عمران : 1ٗٔ)
 التفسٌر:

بنعمة من هللا بالثواب الجزٌل وبفضل منه « المدٌنة»إلى « األسدحمراء »فرجعوا من 
بالمنزلة العالٌة، ولد ازدادوا إٌمانًا وٌمٌنًا، وأذلوا أعداء هللا، وفازوا بالسبلمة من المتل والمتال، 
واتبعوا رضوان هللا بطاعتهم له ولرسوله. وهللا ذو إحسان وعطاء كثٌر واسع علٌهم وعلى 

 ؼٌرهم.
 زول هذه اآلٌة والتً بعدها:فً سبب ن

لال عكرمة:" ثم خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى بدر الصؽرى، وبهم الكلوم، خرجوا لموعد أبً 
 سفٌان فمر بهم أعرابً، ثم مر بؤبً سفٌان وأصحابه وهو ٌمول:

 ونفرت نالتً دمحم من رفمتً         وعجوة منثورة كالعنجد.
وٌلن، ما تمول؟ فمال: دمحم وأصحابه تركتهم ببدر الصؽرى، فمال أبو فتلماه أبو سفٌان فمال: 

سفٌان: ٌمولون وٌصدلون، ونمول وال نصدق، وأصابت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شٌبا من األعراب 
وانملبوا، لال عكرمة: ففٌهم أنزلت هذه اآلٌة: }الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم 

 .(ٕ)وله: }فانملبوا بنعمة من هللا وفضل{، اآلٌة"المرح{، إلى ل
وفً السٌاق نفسه لال الوالدي:" وفً لوله: }الذٌن لال لهم الناس إن الناس لد جمعوا لكم  

فاخشوهم فزادهم إٌمانا{، إلى لوله: }واتبعوا رضوان هللا{، فإن أبا سفٌان بن حرب وعد النبً 
الصفراء، على رأس الحول، فمٌل ألبً سفٌان: أال توافً النبً؟ فبعث ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد بدر الموعد 

نعٌم بن مسعود األشجعً إلى المدٌنة ٌثبط المسلمٌن، وجعل له عشرا من اإلبل إن هو ردهم، 
وٌمول إنهم لد جمعوا جموعا ولد جاءوكم فً داركم، ال تخرجوا إلٌهم. حتى كاد ذلن ٌثبطهم أو 

 فمال: والذي نفسً بٌده، لو لم ٌخرج معً أحد لخرجت وحدي، بعضهم، فبلػ النبً ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             

 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٔٙ/ٖ(:صٔٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
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لهم بصابرهم، فخرجوا بتجارات وكان بدر موسما، }فانملبوا بنعمة من هللا وفضل{  (ٔ)فؤنهجت
 .(ٕ)فً التجارة، ٌمول: اربحوا، }لم ٌمسسهم سوء{ لم ٌلموا لتاال، وألاموا ثمانٌة أٌام ثم انصرفوا"

ِ َوفَْضٍل{]آل عمران: :لوله تعالى  [، "أي: فرجعوا بنعمة 2ٗٔ}فَاْنمَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ
 .(ٖ)السبلمة وفضل األجر والثواب"

ٌعنً: فرجعوا إلى المدٌنة }بنعمة من هللا وفضل{، ٌعنً: الرزق، وذلن أنهم  لال مماتل:" 
 .(ٗ)أصابوا سرٌة فً الصفراء، وذلن فً ذي المعدة"

 .(٘)مالن لوله: }فانملبوا بنعمة من هللا{، لال: لم ٌلموا أحدا"عن أبً  
أي: رجعوا من حمراء األسد بعافٌة وكمال الشجاعة وزٌادة اإلٌمان  لال الماسمً:" 

 .(ٙ)والتصلب فً الدٌن"
فانصرؾ الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح، من  لال الطبري: أي:" 

هو إلى حمراء األسد  بعافٌة من ربهم ، لم  -وهو سٌرهم فً أثر عدوهم  -ا فٌه وجههم الذي توجَّ
ا، وأصابوا فٌها من األرباح بتجارتهم التً تََجروا بها، األجر الذي اكتسبوه"  .(2)ٌلموا بها عدوًّ

المعنى: فلم ٌخافوا ما خافوا، وصاروا إلى الموعد الذي وعدوا فٌه،  لال الزجاج:" 
، أي انملبوا مإمنٌن لد هرب منهم عدوهم، ولٌل فً التفسٌر إنهم ألاموا ثبلثا }فانملبوا بنعمة{

واشتروا أدما وزبٌبا ربحوا فٌه، وكل ذلن جابز، إال أن إنمبلبهم بالنعمة هً نعمة اإلٌمان 
 .(1)والنصر على عدوهم"

 .(5)والفضل: ما أصابوا من التجارة واألجر" لال مجاهد:"
ته ال  ما أصابوالال ابن جرٌج:" من البٌع:}نعمة من هللا وفضل{، أصابوا َعْفوه وِؼرَّ

 .(ٓٔ)ٌنازعهم فٌه أحد"
ٌعنً حٌن خرج إلى ؼزوة بدر  -أسباط ، عن السدي، لال : "أعطً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن 

ببدر دراهم، ابتاعوا بها من موسم بدر فؤصابوا تجارة ، فذلن لول هللا :  }فانملبوا  -الصؽرى 
بنعمة من هلل وفضل لم ٌمسسهم سوء واتبعوا رضوان هللا{. أما  النعمة  فهً العافٌة ، وأما  

 .(ٔٔ)الفضل  فالتجارة "
لم ٌنلهم بها مكروه من عدّوهم وال  [، أي:"2ٗٔ}لَْم ٌَْمَسْسُهْم سُوٌء{]آل عمران: لوله تعالى:

 .(ٕٔ)أذى"
 .(ٖٔ)ٌإذهم أحد"عباس: لوله: }وفضل لم ٌمسسهم سوء{، لال: لم لال 

 .(ٗٔ)عن أبً مالن: "لوله: }لم ٌمسسهم سوء{، لال: لم ٌصبهم إال خٌر"
 .(ٙٔ). وروي عن السدي مثل ذلن(٘ٔ)لال ابن جرٌج: "ولوله:}لم ٌمسسهم سوء{، لال:لتل"

                                                             

 [ .1٘ٔ/ ٗنهج األمر وأنهج، إذا وضح. ]النهاٌة:(ٔ)
 .2ٕٖ/ٔمؽازي الوالدي: (ٕ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٔ5/ٖ(:صٕٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .]بتصرؾ[.ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٕ٘أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕ٘٘أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٔ5/ٖ(:ص5ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٔ5/ٖ(:ص1ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٕ٘أخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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ِ{]آل عمران: لوله تعالى:  .(ٔ)[، "أي: ونالوا رضوان هللا"2ٗٔ}َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ
 .(ٕ)" لوله: }واتبعوا رضوان هللا{، فؤطاعوا هللا ورسوله، واتبعوا حاجتهم"عن ابن عباس:

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص"  .(ٖ)لال ابن جرٌج: " }واتبعوا رضوان هللا{، لال : طاعة النب
فً طلب  -ملسو هيلع هللا ىلص -وللرسول -عز وجل -ٌعنً: رضى هللا فً االستجابة هلل لال مماتل:" 

 .(ٗ)المشركٌن"
أنهم أرضوا هللا بفعلهم ذلن ، واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إلٌه من  لال الطبري:أي:"

 .(٘)اتباع أثر العدّو ، وطاعتهم"
 .(ٙ)أي: فً طاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم" لال الماسمً:" 

ُ ذُو فَْضٍل َعِظٌٍم{]آل عمران: لوله تعالى: [،" أي: وهللا ذو إِحسان عظٌم على 2ٗٔ}َوَّللاَّ
 .(2)العباد"

 .(1)على أهل طاعته" لال مماتل:"
وا  -وهللا ذو إحسان وَطْول علٌهم  لال الطبري:أي:" بصرؾ عدوهم الذي كانوا لد همُّ

بنعمه عظٌم  عند من أنعم به علٌه  -بالكرة إلٌهم ، وؼٌر ذلن من أٌادٌه عندهم وعلى ؼٌرهم 
 .(5)من خلمه"

حٌث تفضل علٌهم بالعافٌة وما ذكر معها، وبالحفظ عن كل ما ٌسوإهم.  لال الماسمً:"
 .(ٓٔ)وفٌه تحسٌر للمتخلؾ وتخطبة رأٌه حٌث حرم نفسه ما فازوا به"

 .(ٔٔ)دمحم بن إسحاق: "}وهللا ذو فضل عظٌم{، لما صرؾ عنهم من لماء عدوهم"لال 
،}فانملبوا بنعمة من هللا أطاعوا هللا وابتؽوا حاجتهم ، ولم ٌإذهم أحد  لال ابن عباس:"

 .(ٕٔ)وفضل لم ٌمسسهم سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل عظٌم{"
 الفوابد:

 فضٌلة هإالء الذٌن استجابوا هلل والرسول لما أصابهم من الثواب. -ٔ
صلى هللا علٌه -أن اإلنسان إذا عمل العمل وسعى فٌه ولم ٌكمله كتب له أجر كامل، لال  -ٕ

 .(ٖٔ)العبد أو سافر كتب له مثل ما كان ٌعمل ممٌما صحٌحا":"إذا مرض -وسلم
 إثبات الرضا هلل، والرضا من صفات هللا الحمٌمٌة. -ٖ
 إثبات اتصاؾ هللا عّز وجل بالفضل العظٌم فً كمٌته، العظٌم فً كٌفٌته. -ٗ

 المرآن
ُف أَْوِلٌَاَءهُ فاََل تََخافُوهُْم َوَخافُ  ٌَْطاُن ٌَُخّوِ ({ ]آل 1٘ٔوِن إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )}إِن َما ذَِلكُُم الش 

 [1٘ٔعمران : 
 التفسٌر:

فكم أنصاره، فبل تخافوا المشركٌن؛ ألنّهم  إنَّما المثبِّط لكم فً ذلن هو الشٌطان جاءكم ٌخّوِ
لٌن بً، ومتبعٌن رسولً.  ضعاؾ ال ناصر لهم، وخافونً باإللبال على طاعتً إن كنتم مصّدِ

                                                             

 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٕ٘أخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٖ٘أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٗأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 (.55ٕٙرواه البخاري) (ٖٔ)



1ٔ 
 

ٌَاَءهُ{ ]آل عمران :  لوله تعالى: }إِنََّما  ُؾ أَْوِل ٌَْطاُن ٌَُخّوِ [، "أي: إِنما ذلكم 2٘ٔذَِلكُُم الشَّ
المابل }إِنَّ الناس لَْد َجَمعُواْ لَكُْم{ بمصد تثبٌط العزابم هو الشٌطان ٌخوفكم أولٌاءه وهم الكفار 

 .(ٔ)لترهبوهم"
 .(ٕ)ٌعنً نعٌم بن مسعود، ألن كل عات متمرد شٌطان" لال السمرلندي:" 
أي ذلن التخوٌؾ الذي كان فعل الشٌطان، أي: هو لوله للمخوفٌن، ٌخوؾ  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)أولٌاءه"
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي : ٌخوفكم أولٌاءه ، وٌوهمكم أنهم ذوو بؤس وذوو شدة" 
ٌعنً: ذلن الذي لال لكم: }إن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم{، من فعل  لال الثعلبً:" 

لمى فً أفواههم ٌرهبوهم وٌجبنوا عنهم، }ٌخوؾ أولٌاءه{، أي: ٌخوفكم بؤولٌابه، أي الشٌطان أ
 .(٘)أولٌاء إبلٌس حتى ٌخوؾ المإمنٌن بالكافرٌن"

إنما الذي لال لكم ، أٌها المإمنون : إن الناس لد جمعوا لكم  ،  لال الطبري:أي:" 
اه على أفواه من لال ذلن لكم ، فخوفوكم بجموع عدّوكم ومسٌرهم إلٌكم ، من فعل الشٌطان ألم

لترهبوهم ، وتجبنوا  -أبً سفٌان وأصحابه من لرٌش  -ٌخوفكم بؤولٌابه من المشركٌن 
 .(ٙ)عنهم"
أي : أولبن الرهط ، ٌعنً النفر من عبد المٌس ، الذٌن لالوا لرسول  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(2)أفواههم  ٌخّوؾ أولٌاءه  ، أي : ٌرهبكم بؤولٌابه" هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لالوا ، وما ألمى الشٌطان على
إنما ذلن المثبط هو الشٌطان، و}ٌخوؾ أولٌاءه{: جملة مستؤنفة  لال الزمخشري:"المعنى: 

بٌان لشٌطنته، أو }الشٌطان{ صفة السم اإلشارة، و}ٌخوؾ{ الخبر. والمراد بالشٌطان نعٌم، أو 
أبو سفٌان، وٌجوز أن ٌكون على تمدٌر حذؾ المضاؾ، بمعنى: إنما ذلكم لول الشٌطان، أى 

ءه{، ٌخوفكم أولٌاءه الذٌن هم أبو سفٌان وأصحابه، وتدل علٌه لول إبلٌس لعنه هللا }ٌخوؾ أولٌا

، ولوله: }فبل تخافوهم{، ولٌل: ٌخوؾ أولٌاءه «ٌخوفكم أولٌاءه»لراءة ابن عباس وابن مسعود: 
الماعدٌن عن الخروج مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فإن للت: فإالم رجع الضمٌر فً فبل تخافوهم على هذا 

 .(1)ت: إلى الناس فً لوله: }إن الناس لد جمعوا لكم{"التفسٌر؟ لل
واإلشارة بـ}ذلكم{ إلى جمٌع ما جرى من أخبار الركب العبدٌٌن، عن  لال ابن عطٌة:" 

رسالة أبً سفٌان ومن تحمٌل أبً سفٌان ذلن الكبلم، ومن جزع من ذلن الخبر من مإمن أو 
 .(5)متردد"
خوؾ أولٌاءه{، ٌمول :الشٌطان ٌخّوؾ المإمنٌن } إنما ذلكم الشٌطان ٌلال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)بؤولٌابه"
رواٌة عطٌة العوفً: لال: "فجاء الشٌطان ٌخوؾ أولٌاءه فمال: }إن فً  عن ابن عباسو 

 .(ٕٔ). وروي عن عكرمة وإبراهٌم النخعً نحو ذلن(ٔٔ)الناس لد جمعوا لكم{"
 .(ٖٔ): ٌخّوؾ المإمنٌن بالكفار":  "}إنما ذلكم الشٌطان ٌخّوؾ أولٌاءه{ ، لال لال مجاهد 

                                                             

 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .5ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٙٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘5أخرجه الطبري) (2)
 .ٖٗٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘1أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘2أخرجه الطبري) (ٖٔ)
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سالم األفطس فً لوله:}إنما ذلكم الشٌطان ٌخوؾ أولٌاءه{، لال: "ٌخوفكم  وعن 
 .(ٔ)بؤولٌابه"
:ذكر أمر المشركٌن وِعظمهم فً أعٌن المنافمٌن فمال: }إنما ذلكم الشٌطان  ولال السدي:" 

 .(ٖ)وأبً مالن نحو ذلن. وروي عن (ٕ)ٌخوؾ أولٌاءه{، ٌعظم أولٌاءه فً صدوركم فتخافونه"
 تخوٌؾ أولٌاء الشٌطان ألوال :فنستنتج بؤنه فً  

، (٘)، ومجاهد(ٗ)أحدها: أنه ٌخوؾ المإمنٌن من أولٌابه المشركٌن، وهذا لول ابن عباس
 .(2)،وسالم األفطس(ٙ)ولتادة

، (1)الحسن والثانً: أنه ٌخوؾ أولٌاَءه المنافمٌن لٌمعدوا عن لتال المشركٌن ، وهذا لول
 .(ٔٔ)، وإبراهٌم النخعً(ٓٔ)عكرمة، و(5)وابن عباس فً رواٌة عطٌة العوفً

، وأبً (ٕٔ)والثالث: أنه ٌعظم أولٌاءه فً صدوركم أو أعٌنكم لتخافوهم. وهذا لول السدي
 .(ٖٔ)مالن

ٌعنً: المشركٌن ٌخوفهم المسلمٌن، وذلن ٌوم بدر. وهذا لول سعٌد بن والرابع: أنه 
 .(ٗٔ)جبٌر

 .(٘ٔ)عطاء، عن ابن عباس:" أنه كان ٌمرأ: }إنما ذلن الشٌطان ٌخوفكم أولٌاءه{"عن و 
لراءة ابن مسعود: }ٌخوؾ الناس أولٌاءه{، و فً لراءة أبً بن كعب: }ٌخوفكم وفً  

 .(ٙٔ) بؤولٌابه{
ٌخوؾ أولٌاءه وأعداءه، لكن أعداءه ال ٌخافونه، وأولٌاإه  لال الماترٌدي: المعنى:" 

ْكر{ ]ٌس :  [: ومن لم ٌتبع، لكن من اتبع الذكر كان ٌٔٔخافونه؛ كموله: }إِنََّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ
ٌمبل إنذاره، ومن لم ٌتبع الذكر ال؛ وإال فإنه كان ٌنذر الفرٌمٌن جمٌعا؛ فعلى ذلن الشٌطان كان 

 أولٌاءه وأعداءه جمٌعا، لكن أعداءه ال ٌخافونه، وأولٌاءه ٌخافونه.ٌخوؾ 

وٌحتمل لوله: }ٌخوؾ أولٌاءه{، أي: بؤولٌابه، وجابز هذا فً الكبلم؛ كموله: }َوتُْنِذَر ٌَْوَم 
ٌَابِِهْم [، أي: بٌوم الجمع؛ أال ترى أنه لال: }َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَوْ 2اْلَجْمعِ { ]الشورى :  ِل
 .(2ٔ)[؛ فعلى ذلن لوله: }ٌخوؾ أولٌاءه{، أي: بؤولٌابه"ِٕٔٔلٌَُجاِدلُوكُْم{ ]األنعام : 

[، "أي: فبل 2٘ٔ}فَبَل تََخافُوهُْم َوَخافُوِن إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن { ]آل عمران :  لوله تعالى:
ً أن تخافوهم وال ترهبوهم فإِنً متكفل لكم بالنصر علٌهم، ولكن خافوا  إن كنتم مإمنٌن حما

 .(1ٔ)تعصوا أمري فتهلكوا"

                                                             

 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕٙٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٗ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘1انظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘2: تفسٌر الطبري)انظر(٘)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .1ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٗ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٖ(:صٖٙ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٗٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (2ٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (1ٔ)
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أي: ال تخافوا المشركٌن، إن كنتم مصدلٌن، فمد أعلمتكم أنً أنصركم علٌهم  لال الزجاج:"
فمد سمط عنكم الخوؾ، ولال بعضهم ٌخوؾ أولٌاءه، أي إنما ٌخاؾ المنافمون، ومن ال حمٌمة 

 .(ٔ)إلٌمانه"
مري، إن كنتم مصدلٌن بوعدي فإنً المتكفل لكم وخافون فً ترن أ لال الثعلبً:أي:"

 .(ٕ)بالنصر والظفر"
}فبل تخافوهم{ فً الخروج، }وخافون{ فً المعود، إن كنتم  لال السمرلندي: أي:"

 .(ٖ)مصدلٌن"
أي: ال تخافوه لمخالفتكم إٌاه، }وخافوْن{ أي: خافوا مخالفتكم أمري؛  لال الماترٌدي:"
ٌَْس لَهُ  }إِنََّما سُْلَطانُهُ َعلَى الَِّذٌَن  (55سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن) كموله: }إِنَّهُ َل
[، أخبر أن لٌس له سلطان على الذٌن آمنوا؛ إنما سلطانه على الذٌن ٌَٓٓٔتََولَّْونَهُ{ ]النحل : 

وخافون؛ لما لً علٌكم سلطان، وباهلل ٌتولونه؛ لذلن لال: ال تخافوه؛ لما لٌس له علٌكم سلطان، 
 .(ٗ)العصمة"

}فبل تخافوهم{ فتمعدوا عن المتال وتجبنوا، }وخافون{ فجاهدوا مع  لال الزمخشري: أي: " 
رسولً وسارعوا إلى ما ٌؤمركم به، }إن كنتم مإمنٌن{، ٌعنى: أن اإلٌمان ٌمتضى أن تإثروا 

َ { ]األحزاب : خوؾ هللا على خوؾ الناس }َواَل ٌَْخَشْوَن أَحَ   .(٘)[ "5ًٖدا إِالَّ َّللاَّ
عباد بن منصور:" سؤلت الحسن عن لوله: }فبل تخافوهم وخافون إن كنتم مإمنٌن{، لال 

 .(ٙ)لال: إنما كان ذلن تخوٌؾ الشٌطان، وال ٌخاؾ الشٌطان إال ولً الشٌطان"
 .(2)لال النضر بن شمٌل: "تفسٌر المإمن: إنه آمن من عذاب هللا" 

الطبري:أي:" فبل تخافوا ، أٌها المإمنون ، المشركٌن ، وال ٌعظَُمن علٌكم أمرهم ، وال لال 
ترهبوا جمعهم ، مع طاعتكم إٌاي ، ما أطعتمونً واتبعتم أمري ، وإنً متكّفِل لكم بالنصر 

والظفر، ولكن خافون واتموا أن تعصونً وتخالفوا أمري ، فتهلكوا  إن كنتم مإمنٌن  ، ٌمول : 
لً رسولً ولكن  خافوِن دون المشركٌن ودون جمٌع خلمً ، أْن تخالفوا أمري ، إن كنتم مصّدِ

 .(1)وما جاءكم به من عندي"
لال ابن كثٌر: أي: فإذا سّول لكم وأوهمكم فتوكلوا علً والجإوا إلً ، فؤنا كافٌكم 

ُ بَِكاٍؾ َعْبَدهُ  ٌَْس َّللاَّ فُونََن بِالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه { إلى لوله وناصركم علٌهم ، كما لال تعالى : } أَلَ َوٌَُخّوِ
لُوَن { ]الزمر :  ٌِْه ٌَتََوكَُّل اْلُمتََوّكِ ُ َعلَ ًَ َّللاَّ ٌَاَء 1ٖ - ٖٙ: } لُْل َحْسبِ [ ولال تعالى : } فََماتِلُوا أَْوِل

ٌَْطاِن َكاَن َضِعٌفًا { ]النساء :  ٌَْد الشَّ ٌَْطاِن إِنَّ َك ٌَْطاِن أَال [ ولال تعال2ٙالشَّ ى : } أُولَبَِن ِحْزُب الشَّ
ٌَْطاِن هُُم اْلَخاِسُروَن { ]المجادلة :  ُ ألْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلً 5ٔإِنَّ ِحْزَب الشَّ [ ولال تعالى : } َكتََب َّللاَّ

َ لَِويٌّ َعِزٌٌز { ]المجادلة :  ُ َمْن ٌَنْ ٕٔإِنَّ َّللاَّ [ ُٓٗصُرهُ { ]الحج : [ ولال تعالى } َوَلٌَْنُصَرنَّ َّللاَّ
َ ٌَْنُصْركُْم َوٌُثَّبِْت أَْلَداَمكُْم  { ]دمحم :  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ [ ولال 2ولال تعالى : } 

ٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم األْشهَ  ْن ٌَاةِ الدُّ اُد. ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن تعالى : } إِنَّا لََنْنُصُر ُرسُلََنا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَح
 .(5)[ "ٕ٘ - َٔ٘مْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم سُوُء الدَّاِر { ]ؼافر : 

 الفوابد:
 بٌان شدة عداوة الشٌطان لبنً آدم، إذ ٌرعبهم وٌخوفهم بؤولٌابه. -ٔ

                                                             

 .]بتصرؾ[.5ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .ٖٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص5ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٔ/ٖ(:صٔٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 أن الشٌطان ٌدافع عن أولٌابه بل ٌهاجم بهم. -ٕ
أن الٌخاؾ من اولٌاء الشٌطان، لموله:}فبل تخافوهم وخافون إن أنه ٌجب على المإمن  -ٖ

 كنتم مإمنٌن{.
 أنه كلما لوي إٌمان اإلنسان باهلل لوي خوفه منه، لموله:}إن كنتم مإمنٌن{. -ٗ
 أنه كلما لوي اإلٌمان باهلل لوي الخوؾ منه وضعؾ الخوؾ من أولٌاء الشٌطان. -٘
 تلزماته، لمولهن}إن كنتم مإمنٌن{.أن الحوؾ من هللا هو من ممتضٌات اإلٌمان ومس -ٙ
 المرآن

ٌَْجعَ  ُ أاَل   ٌْئًا ٌُِرٌُد ّللا  َ َش وا ّللا  َل لَُهْم َحظًّا ِفً }َواَل ٌَْحُزْنَن ال ِذٌَن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلكُْفِر إِن ُهْم لَْن ٌَُضرُّ
 [1ٙٔ({ ]آل عمران : 1ٙٔاآْلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم )

 التفسٌر:
هإالء الكفاُر بمسارعتهم فً الجحود والضبلل،  -أٌها الرسول-ال ٌُْدِخل الحزَن إلى للبن 

إنهم بذلن لن ٌضروا هللا، إنما ٌضرون أنفسهم بحرمانها حبلوة اإلٌمان وعظٌم الثواب، ٌرٌد هللا 
 أال ٌجعل لهم ثوابًا فً اآلخرة؛ ألنهم انصرفوا عن دعوة الحك، ولهم عذاب شدٌد.

 نزول اآلٌة ألوال:فً سبب 
أحدها: لال الكلبً: "ٌعنً به المنافمٌن ورإساء الٌهود، كتموا صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً الكتاب 

 . (ٔ)فنزل: وال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر"
 والثانً: وٌمال: "إن أهل الكتاب لما لم ٌإمنوا، شك ذلن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألن الناس

 . (ٕ)ٌنظرون إلٌهم وٌمولون: إنهم أهل الكتاب، فلو كان لوله حما ال تبعوه. فنزلت هذه اآلٌة"
والثالث: وٌمال: "نزلت فً مشركً لرٌش، ألنهم كانوا ألرباءه، والناس ٌمولون: لو كان 

 .(ٖ)لوله حما ال تبعه ألرباإه، فشك ذلن علٌه فنزلت: }وال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{"

[،" أي: وال 2ٙٔاْلكُْفِر{ ]آل عمران : }َواَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرعُوَن فًِ  لوله تعالى: 
 .(ٗ)"تحزن وال تتؤلم ٌا دمحم ألولبن المنافمٌن الذٌن ٌبادرون نحو الكفر

ٌن على أعمابهم  لال الطبري:أي:" وال ٌحزنن ، ٌا دمحم كفر الذٌن ٌسارعون فً الكفر مرتّدِ
 .(٘)لنفاق"من أهل ا

   .(ٙ)"لال مجاهد:" هم الكافرون 
 .(2)لال مماتل:" ٌعنً: المشركٌن ٌوم أحد" 
 .(5). وروي عن دمحم بن إسحاق مثل ذلن(1)ٌعنً : أنهم المنافمون" لال مجاهد:" 
عن عامر:"} وال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{، لال: كان وأخرج ابن أبً حاتم  

من أهل بٌته، فمالوا لحلفابه من المسلمٌن: سلوا دمحما، فإن كان ٌمضً رجل من الٌهود لتل رجبل 
 .(ٓٔ)بالدٌة اختصمنا إلٌه، وإن كان ٌؤمر بالمتل لم نؤته"

[، ٌحتمل 2ٙٔاْلكُْفِر{ ]آل عمران : }َواَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرعُوَن فًِ  لوله تعالى: و 
 :(ٔٔ)وجهٌن

                                                             

 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 . 1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٔ/ٖ(:صٖٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٕٕٙأخرجه الطبري) (1)
 .5ٔٗ/2(:ص1ٕٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٕ/ٖ(:صٗٗ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
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ؼٌرهم من المشركٌن علٌكم، ولد ظاهر أهل مكة أحدهما: وال ٌحزنن الذٌن ظاهروا 
فٌمول هللا لرسوله: }وال ٌحزنن{ مظاهرتهم علٌن؛  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؼٌرهم من المشركٌن على رسول هللا 

 فإن هللا ٌنصرن؛ فٌخرج هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدابه والؽلبة علٌهم.
 تعالى: –كان ٌشتد علٌه كفرهم باهلل، وٌحزن لذلن، كموله  - ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً: أن رسول هللا 

[؛ فٌخرج لوله: }وال ٌحزنن{ مخرج تسكٌن ٖ}لَعَلََّن َباِخٌع نَْفَسَن أاَلَّ ٌَكُونُوا ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء : 
الحزن، ودفعه عنه، والتسلً عن ذلن، ال مخرج النهً؛ إذ الحزن ٌؤخذ اإلنسان، وٌؤتٌه من ؼٌر 

َ َمَعنَا{ ]التوبة :  كلؾ وال صنع، وكموله تعالى:ت [: هو على مخرج التسكٌن ٓٗ}اَل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ
علٌه  -ألم موسى  -تعالى  -وكموله  -وهللا أعلم  -والدفع عنه، ال على النهً؛ فكذلن األول 

 [.2}َواَل تَْحَزنًِ{ ]المصص :  السبلم:
 .(ٔ)اء، ولرأ البالون بالفتح وهما لؽتانو لرأ نافع }وال ٌحزنن{، بضم الٌ 
 .(ٕ)ولرأ طلحة بن مصرؾ: }ٌسرعون{ 

ٌْبًا{ ]آل عمران :  لوله تعالى: َ َش وا َّللاَّ [، " أي: إِنهم بكفرهم لن ٌضروا 2ٙٔ}ِإنَُّهْم لَْن ٌَُضرُّ
 .(ٖ)هللا شٌباً وإِنما ٌضرون أنفسهم"
 .(ٗ)لال مجاهد:"هم المنافمون"

  .(٘)إسحاق:" أي المنافمون إنهم لن ٌضروا هللا شٌبا"لال دمحم بن  
 .(ٙ)وهم المنافمون والٌهود والمشركون" لال الواحدي:" 

ٌمول: لن ٌنمصوا هللا شٌبا من ملكه وسلطانه لمسارعتهم فً الكفر، إنما  لال مماتل:"
 .(2)ٌضرون أنفسهم بذلن"

الكفر شٌبًا ، وكما أّن مسارعتهم لو لال الطبري:أي:" فإنهم لن ٌضروا هللا بمسارعتهم فً 
ته"  . (1)سارعوا إلى اإلٌمان لم تكن بنافعته، كذلن مسارعتهم إلى الكفر ؼٌر ضارَّ

أي: ال ٌنمصوا من ملن هللا شٌبا وسلطانه شٌبا بكفرهم وهذا كما روى  لال السمرلندي:"
 لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا لال هللا»أبو ذر الؽفاري عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

على أتمى للب رجل منكم، ما زاد ذلن فً ملن هللا شٌبا ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم 
 .(ٓٔ)"(5)«كانوا على أفجر للب رجل منكم، ما نمص من ملن هللا جناح بعوضة

رؼبة، وهم  ٌسارعون فً الكفر ٌمعون فٌه سرٌعا وٌرؼبون فٌه أشد لال الزمخشري:"
 الذٌن نافموا من المتخلفٌن. ولٌل: هم لوم ارتدوا عن اإلسبلم. 

فإن للت: فما معنى لوله: }وال ٌحزنن{ ؟ ومن حك الرسول أن ٌحزن لنفاق من نافك 
وارتداد من ارتد؟ للت: معناه: ال ٌحزنون لخوؾ أن أن ٌضرون وٌعٌنوا علٌن. أال ترى إلى 

ا{، ٌعنى أنهم ال ٌضرون بمسارعتهم فً الكفر ؼٌر أنفسهم، وما لوله :}إنهم لن ٌضروا هللا شٌب
 .(ٔٔ)وبال ذلن عابدا على ؼٌرهم"

 كما نهى تعالى عن الخوؾ مما ٌتولع من حزب الشٌطان، نهى عن لال الراؼب:"

                                                             

 .1ٔٔانظر: الحجة للمراء السبعة: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص٘ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕسٌرة ابن هشام: (٘)
 .ٖٕٗالوجٌز: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 . 1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
، والسنن الكبرى ٔٗٗ/5(:صٖ٘ٓٗ، ومسند البزاز)5ٕٙ/ٗ(:ص2ٙٓٙالمستدرن على الصحٌحٌن) (5)

 .ٗ٘ٔ/ٙ(:صٖٓ٘ٔٔللبٌهمً)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
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الحزن على ما ٌفوته منهم، ووصؾ الكفار بالمسارعة فً الكفر، كما وصؾ المإمنٌن 
ٌَْراِت{ ]آل عمران : بالمسارعة فً اإلٌمان، فما [، وحمٌمة المسارعة ٗٔٔل: }ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ

فً ذلن أن ٌترلى اإلنسان فٌما ٌتحراه منزلة فمنزلة، خٌرا كان أو شرا، فٌتعوده فٌتموى به على 
المنزلة الثانٌة، ألن الشر حاصل بعضه عن بعض، وحامل بعضه بعضا، وكذا الخٌر، وعلى 

ن: تبدو نكتة بٌضاء فً الملب، كلما ازداد اإلٌمان ازداد البٌاض، فإذا هذا لال أمٌر المإمنٌ
استكمل اإلٌمان ابٌض الملب كله، وإن النفاق ٌبدو نكتة سوداء، كلما ازداد النفاق ازداد السواد، 
فإذا استكمل النفاق اسود الملب كله، وبٌن أن ال ٌعود إلى هللا من مسارعتهم فً الكفر مضرة، 

 .(ٔ)["2٘ا َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]البمرة : كموله: }َومَ 
ٌْبًا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:وٌحتمل  َ َش وا َّللاَّ  :(ٕ)[، وجهٌن2ٙٔ}إِنَُّهْم لَْن ٌَُضرُّ

 إنما ضرر ذلن علٌهم، كموله تعالى: -عز وجل  -أحدهما: أي: لن ٌضروا أولٌاء هللا 
ٌْكُْم  ٌْتُْم{ ]المابدة : }َعلَ كُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهتََد  [.٘ٓٔأَْنفَُسكُْم اَل ٌَُضرُّ

والثانً:وٌحتمل: }لن ٌضروا هللا شٌبا{؛ ألنه لٌس هلل فً فعلهم وعملهم نفع، وال فً ترن 
 ذلن علٌه ضرر؛ إنما المنفعة فً عملهم لهم، والضرر فً ترن عملهم علٌهم، وهللا أعلم.

ُ أاَلَّ ٌَْجعََل لَُهْم َحظًّا فًِ اآْلِخَرةِ{ ]آل عمران : }ٌُ  لوله تعالى: [، " أي: ٌرٌد 2ِٙٔرٌُد َّللاَّ
 .(ٖ)"تعالى بحكمته ومشٌبته أالّ ٌجعل لهم نصٌباً من الثواب فً اآلخرة

 .(ٗ)ٌعنً نصٌبا فً الجنة" لال مماتل:" 
لكفر ، نصًٌبا فً ثواب لال الطبري:أي:" ٌرٌد هللا أن ال ٌجعل لهإالء الذٌن ٌسارعون فً ا

 .(٘)اآلخرة ، فلذلن خذلهم فسارعوا فٌه"
 .(ٙ)ابن إسحاق :  "}ٌرٌد هللا أن ال ٌجعل لهم حظًّا فً اآلخرة{، أن ٌُحبط أعمالهم"لال 

 .(2)"عن ابن عباس:"}عذاب{، ٌمول: نكالو

أراد أال ٌجعل لهم فً اآلخرة حظا؛ والمعتزلة ٌمولون: بل أراد أن  لال الماترٌدي:أي:"
ٌجعل لهم حظا فً اآلخرة؛ إذ ٌمولون: أراد لهم اإلٌمان، وباإلٌمان ٌكون لهم الحظ فً اآلخرة، 

أنهم ال ٌإمنون  -تعالى  -فثبت باآلٌة أنه لم ٌكن أراد لهم اإلٌمان، واآلٌة فً لوم خاص علم هللا 
أال ٌجعل لهم حطا فً اآلخرة، ولو كان على ما تموله المعتزلة: بؤنه أراد أن ٌجعل أبدا؛ فؤراد 

لما أراد لهم أن ٌإمنوا، ولكن لم ٌإمنوا لكان حاصل لولهم: أراد هللا أال  -لهم حظا فً اآلخرة 
 .(1)ٌجعل لمن أراد ٌإمن فً اآلخرة، وذلن جور عندهم"

[، "أي: ولهم فوق الحرمان من 2ٙٔ]آل عمران :  }َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم { لوله تعالى:
 .(5)"الثواب عذاب عظٌم فً نار جهنم 

 .(ٓٔ)"مماتل بن حٌان:"}عظٌم{، ٌعنً: عذابا وافراعن 
لال الطبري:" ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب اآلخرة ، لهم عذاب عظٌم فً 

 .(ٔٔ)اآلخرة ، وذلن عذاُب النار"

                                                             

 .551-55ٙ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٗ/2(:ص1ٕٙٗأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص2ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 . 2ٖ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي:(1)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص1ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ذكر مرة: }ألٌم{، ومرة: }شدٌد{؛ ألن التعذٌب بالنار أشد العذاب فً و لال الماترٌدي:"
الشاهد وأعظمه؛ لذلن أوعد بها فً الؽابب، وجعل شرابهم وطعامهم ولباسهم منها، فنعوذ باهلل 

 .(ٔ)من ذلن"
 الفوابد:

 تهدٌد هإالء الذٌن ٌسارعون فً الكفر. -ٔ
على هداٌة الخلك، ألنه ٌحزنه هإالء الذٌن ٌسارعون فً الكفر،  -ملسو هيلع هللا ىلص-حرص النبً -ٕ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-من الهّم ومن الحزن لعدم إسبلم األمة، وذلن لمحبته للخٌر  -ملسو هيلع هللا ىلص-وبٌان ما ٌلحك النبً
بٌان ما ٌمع فٌه سفهاء بنً آدم من الخطؤ والخطل كما فً فعل هإالء، ٌسارعون فً  -ٖ

 مع أنه ضرر علٌهم وهبلن. الكفر
بٌان ؼنى هللا عّز وجل، وانتفاء الضرر عن هللا وأنه التضره معصٌة العاصٌن كما ال  -ٗ

 تنفعه طاعة الطابعٌن.
 إثبات اإلرادة هلل عّز وجل، لموله:}ٌرٌد هللا أال ٌجعل لهم حّظا فً اآلخرة{. -٘
 أنه الحّظ للكافر فً اآلخرة، ألنه مخلد فً النار. -ٙ
 لكافر لد ٌكون له حظ فً الدنٌا، وكفره الٌمنعه من الحظ فً الدنٌا.ومنها أن ا -2
إثبات اآلخرة، وأنها حك، وأن الناس ٌنمسمون فٌها لسمٌن: منهم من له نصٌب، ومنهم  -1

 من ال نصٌب له.
إثبات العموبة لهإالء الكفار، فلٌس حظهم أال ٌجدوا حظا فً اآلخرة فمط، بل مع ذلن  -5
 .-ٌةنسؤل هللا العاف-ٌعذبون

 المرآن
ٌْئًا َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم ) َ َش وا ّللا  ٌَماِن لَْن ٌَُضرُّ ({ ]آل 11ٔ}إِن  ال ِذٌَن اْشتََرُوا اْلكُْفَر بِاإْلِ

 [11ٔعمران : 
 التفسٌر:

إن الذٌن استبدلوا الكفر باإلٌمان لن ٌضروا هللا شٌبًا، بل ضرر فِْعِلهم ٌعود على أنفسهم، 
 عذاب موجع.ولهم فً اآلخرة 

ٌَماِن{ ]آل عمران : لوله تعالى:  [،" أي: إن الذٌن استبدلوا 22ٔ}إِنَّ الَِّذٌَن اْشتََرُوا اْلُكْفَر بِاإْلِ
 .(ٕ)الكفر باإلٌمان"

 .(ٖ)أي: استحبوا الضبللة على الهدى" لال لتادة:" 
 .(٘). وروي عن مجاهد مثل ذلن(ٗ)أي المنافمٌن" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٙ)ٌعنً باعوا اإلٌمان بالكفر" مماتل:"لال  
ٌعنى استبدلوا الكفر باالٌمان وهم اهل الكتاب كانوا مإمنٌن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لبل  لال المظهري:" 

 .(2)مجٌبه فاذا جاء بالبٌنات اختاروا الكفر وتركوا االٌمان حرصا على الدنٌا وعناد"
فر بدال من اإلٌمان رؼبة فٌما أخذوا وإعراضا عما أي إن الذٌن أخذوا الك لال المراؼً:" 
 .(1)تركوا"
 .(5)ٌمول: استحبوا الكفر على اإلٌمان" لال الوالدي:" 

                                                             

 . 2ٖ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي:(ٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص5ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٓٔتفسٌر ابن المنذر) (ٗ)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٓ٘٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٖٔق/ٕتفسٌر المظهري: (2)
 .ٓٗٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (1)
 .2ٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
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إن هإالء الذٌن ابتاعوا الكفر بإٌمانهم فارتدوا عن إٌمانهم بعد دخولهم لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)فٌه، ورضوا بالكفر باهلل وبرسوله، عوًضا من اإلٌمان"

 .(ٕ)اى أخذوه بد ال منه رؼبة فٌما أخذوه وإعراضا عما تركوه" و الفداء:"لال أب 
إعلم أنا لو حملنا اآلٌة األولى على المنافمٌن والٌهود، وحملنا هذه اآلٌة على  لال الفخر:" 

المرتدٌن ال ٌبعد أٌضا حمل اآلٌة األولى على المرتدٌن، وحمل هذه اآلٌة على الٌهود، ومعنى 
باإلٌمان منهم، أنهم كانوا ٌعرفون النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌإمنون به لبل مبعثه وٌستنصرون به اشتراء الكفر 

على أعدابهم، فلما بعث كفروا به وتركوا ما كانوا علٌه، فكؤنهم أعطوا اإلٌمان وأخذوا الكفر 
هذه بدال عنه كما ٌفعل المشتري من إعطاء شًء وأخذ ؼٌره بدال عنه، وال ٌبعد أٌضا حمل 

اآلٌة على المنافمٌن، وذلن ألنهم متى كانوا مع المإمنٌن أظهروا اإلٌمان، فإذا خلوا إلى 
 .(ٖ)شٌاطٌنهم كفروا وتركوا اإلٌمان، فكان ذلن كؤنهم اشتروا الكفر باإلٌمان"

ٌْبًا{]آل عمران:لوله تعالى: َ َش وا َّللاَّ [، أي: "لن ٌضروا هللا بكفرهم 22ٔ}لَْن ٌَُضرُّ
 .(ٗ)"وارتدادهم

ٌعنً: لن ٌنمصوا هللا من ملكه وسلطانه شٌبا حٌن باعوا اإلٌمان بالكفر إنما  لال مماتل:"
 .(٘)ضروا أنفسهم بذلن"
لن ٌضروا هللا بكفرهم وارتدادهم عن إٌمانهم شٌبًا، بل إنما ٌضرون بذلن  لال الطبري:"

 .(ٙ)أنفسهم ، بإٌجابهم بذلن لها من عماب هللا ما ال لِبل لها به"
 .(2)أي : ولكن ٌضرون أنفسهم" ال ابن كثٌر:"ل

ر }لن ٌضروا هللا شٌباً{، ألنه ذكرن فً األول على طرٌك العلة لما ٌجب  لال الواحدي:" كرَّ
من التَّسلٌة عن المسارعة إلى الضَّبللة وذكره فً الثانً على طرٌك العلة الختصاص المضرة 

 .(1)بالعاصً دون المعصً"

رون هللا شٌبا، وهم لد زهدوا أشد الزهد فً اإلٌمان، ورؼبوا كل وكٌؾ ٌض لال السعدي:"
الرؼبة بالكفر بالرحمن؟! فاهلل ؼنً عنهم، ولد لٌض لدٌنه من عباده األبرار األزكٌاء سواهم، 

أهل البصابر والعمول، وذوي األلباب من الرجال الفحول، لال  -ممن ارتضاه لنصرته-وأعد له 
أو ال تإمنوا إن الذٌن أوتوا العلم من لبله إذا ٌتلى علٌهم ٌخرون لؤلذلان هللا تعالى: }لل آمنوا به 

 .(5)سجدا{ اآلٌات"
 .(ٓٔ)"[، أي:"ولهم عذاب مإلم22ٔلوله تعالى:}َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم { ]آل عمران : 

 .(ٔٔ)ٌعنى وجٌع" لال مماتل:"
عن سعٌد بن جبٌر، وأبً ،  وروي (ٕٔ)األلٌم: الموجع فً المرآن كله" لال أبو العالٌة:"

 .(ٖٔ)مالن، والضحان، ولتادة، وأبً عمران الجونً، ومماتل بن حٌان نحو ذلن
ولما جرت العادة باؼتباط المشترى بما اشتراه وسروره بتحصٌله عند  لال أبو الفداء:" 

 .(ٔ)كون الصفمة رابحة وبتؤلمه عند كونها خاسرة وصؾ عذابهم باالٌبلم مراعاة لذلن"

                                                             

 .ٕٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕروح البٌان: (ٕ)
 .2ٖٗ/5مفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕ٘ٗالوجٌز: (1)
 .2٘ٔتفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٔ٘ٗٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٔ٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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[، 22ٔ-2ٙٔ}لن ٌضروا هللا شٌباً{ فً اآلٌتٌن:]آل عمران: رار لوله تعالى:وفً تك 
 :(ٕ)أمور

أحدها: أن الذٌن اشتروا الكفر باإلٌمان ال شن أنهم كانوا كافرٌن أوال، ثم آمنوا ثم كفروا 
بعد ذلن، وهذا ٌدل على شدة االضطراب وضعؾ الرأي وللة الثبات، ومثل هذا اإلنسان ال 

 ٌبة له وال لدرة له البتة على إلحاق الضرر بالؽٌر. خوؾ منه وال ه
وثانٌها: أن أمر الدٌن أهم األمور وأعظمها، ومثل هذا مما ال ٌمدم اإلنسان فٌه على الفعل 
أو على الترن إال بعد إمعان النظر وكثرة الفكر، وهإالء ٌمدمون على الفعل أو على الترن فً 

وأضعؾ الموجبات، وذلن ٌدل على للة عملهم وشدة مثل هذا المهم العظٌم بؤهون األسباب 
 حمالتهم، فؤمثال هإالء ال ٌلتفت العالل إلٌهم. 

وثالثها: أن أكثرهم إنما ٌنازعونن فً الدٌن، ال بناء على الشبهات، بل بناء على الحسد 
عادة والمنازعة فً منصب الدنٌا، ومن كان عمله هذا المدر، وهو أنه ٌبٌع بالملٌل من الدنٌا الس

العظٌمة فً اآلخرة كان فً ؼاٌة الحمالة، ومثله ال ٌمدر فً إلحاق الضرر بالؽٌر، فهذا هو 
 الفابدة فً إعادة هذه اآلٌة وهللا أعلم بمراده.

 الفوابد:
بٌان شدة رؼبة الكفار فً الكفر، ألنهم اشتروا الكفر اشتراء، والمشتري طالب للسلعة،  -ٔ

 فهم ٌؤخذون الكفر عن رؼبة.
خسران هإالء إذ أخذوا الكفر بدال من اإلٌمان/ وهً أخسر صفمة على وجه بٌان  -ٕ

 األرض أن ٌؤخذ اإلنسان الكفر باإلٌمان طابعا طٌبة به نفسه والعٌاذ باهلل.
 بٌان كما هللا عّز وجل، وأنه ال تضره معصٌة العاصً وال تنفعه طاعة الطابعٌن. -ٖ
فر على اإلٌمان لن ٌضروا هللا شٌبا، مع كمال سلطان هللا إذ إن هإالء الذٌن اختاروا الك -ٗ

 ان المعروؾ ان الملن كلما للّت جنوده ضعؾ لوته إال هللا عّز وجل فإنه الٌضره شًء.
 عذاب هإالء الذٌن اختاروا الكفر على اإلٌمان عذاب مإلم. -٘

 المرآن
ٌٌْر ِْلَْنفُسِ  ِهْم إِن َما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثًْما َولَُهْم }َواَل ٌَْحَسبَن  ال ِذٌَن َكفَُروا أَن َما نُْمِلً لَُهْم َخ

 [11ٔ({ ]آل عمران : 11َٔعذَاٌب ُمِهٌٌن )
 التفسٌر:

وال ٌظننَّ الجاحدون أننا إذا أََطْلنا أعمارهم، ومتعناهم بُمتع الدنٌا، ولم تإاخذهم بكفرهم 
هم وآجالهم؛ لٌزدادوا ظلًما وطؽٌانًا، وذنوبهم، أنهم لد نالوا بذلن خًٌرا ألنفسهم، إنما نإخر عذاب

 ولهم عذاب ٌهٌنهم وٌذلُّهم.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

 .(ٖ)أحدهما: لال الثعلبً:" نزلت هذه اآلٌة فً مشركً لرٌش
 .(ٗ)والثانً: ونمل الثعلبً عن مماتل: "لال عطاء: فً لرٌظة والنضٌر" 
ٌٌْر أِلَْنفُِسِهْم{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن   [، 21َٔكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ

 .(٘)"أي: ال ٌظنَّن الكافرون أن إِمهالنا بدون أجزاء وعذاب، وإِطالتنا ألعمارهم خٌر لهم"
 .(ٙ)أبا سفٌان وأصحابه ٌوم أحد حٌن ظفروا" لال مماتل:ٌعنً:" 
 .(2)وٌرزلهم وٌرٌهم الدولة على عدوهم"ٌمول: ما ٌصح أبدانهم،  لال الوالدي:" 

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٔ/ٕروح البٌان: (ٔ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/5انظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٗ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٕٖ/ٔالمؽازي: (2)
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ثم ذكر إظهار المشركٌن فمال: }ال ٌحسبن الذٌن كفروا أنما نملً لهم خٌر  لال السدي:" 
 .(ٔ)ألنفسهم{"

ٌعنً: ال ٌظن الكفار أن الذي نملً لهم ونمهلهم خٌر لهم، وٌمال: ما  لال السمرلندي:" 
 .(ٕ)هم فً اآلخرة، بل هو شر لهم فً اآلخرة"نعطٌهم من المال والولد ال ٌظنن أن ذلن خٌر ل

صلى هللا علٌه  -معنً }نملً لهم{: نإخرهم ، وهإالء لوم أعلم هللا النبً  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)أنهم ال ٌإمنون أبدا، وأن بماءهم ٌزٌدهم كفرا وإثما" -وسلم 

ا أرخى له واإلمبلء لهم: تخلٌتهم وشؤنهم، مستعار من أملى لفرسه إذ لال الزمخشري:" 
 الطول لٌرعى كٌؾ شاء.

ولٌل: هو إمهالهم وإطالة عمرهم. والمعنى: وال تحسبن أن اإلمبلء خٌر لهم من منعهم أو 
 .(ٗ)لطع آجالهم"

ًٌّا{ ]مرٌم  من اإلمبلء ومن اإلطالة، ومنها لوله: "نُْمِلً {، لال أبو عبٌدة: }  }َواْهُجْرِنً َمِل
 :(٘)والملوان: النهار واللٌل كما ترى، لال ابن ممبل[، أي: دهرا،  وتملٌت حبٌبن، ٙٗ: 

 أال ٌا دٌار الحّى بالّسبعان             أمّل علٌها بالبلى الملوان
 .(ٙ)أي رجع علٌها حتى أببلها، أي طال علٌه"« : أّمل علٌها بالبلى»ٌعنى اللٌل والنهار، و 

 .(ٙ)علٌه"
تكون مصدرٌة أو موصولة، حذؾ فً }ما{  من لوله تعالى }أنما نملً لهم{،وجهان: أن و 

عابدها. أي إمبلإنا لهم أو الذي نملٌه لهم، وكان حك }ما{ فً لٌاس علم الخط أن تكتب 
 .(2)مفصولة، ولكنها ولعت فً اإلمام متصلة، فبل ٌخالؾ، وتتبع سنة اإلمام فً خط المصاحؾ

 .(1)}وال تحسبن الذٌن كفروا إنما نملً{ولربت:  
}ال ٌحسبن{، بالٌاء ونصب السٌن. ولرأ البالون بالتاء وكسر  ولرأ ابن عامر وعاصم:

 .(5)السٌن
فمن لرأ بالٌاء فـ}الذٌن{ فً محل الرفع على الفاعل تمدٌره: وال ٌحسبن الكفار أن إمبلءنا 

، ومن لرأ بالتاء، لال الفراء: هو" على التكرٌر: ال تحسبنهم ال تحسبن أنما نملً (ٓٔ)خٌر لهم
ٌَْنظُُروَن إِالَّ السَّاَعَة أَْن تَؤْتٌَُِهْم بَْؽتَةً{ ]دمحم : لهم، وهو كموله: } [ ،على التكرٌر: هل 1ٔفََهْل 

 .(ٔٔ)ٌنظرون إال أن تؤتٌهم"
 :(ٕٔ)ولٌل: موضع إنما نصب على البدل من الذٌن، كمول الشاعر

                                                             

 .1ٕٖ/ٖ(:صٗ٘٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .5ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٗٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
/ ٔ، والخزانة 1ٕٙأبى بن ممبل، شاعر مخضرم، انظر ترجمته فى اإلصابة رلم ابن ممبل هو تمٌم بن (٘)

والسمط  ٖٕٔ/ ٗوالطبري  ٓٓ٘وتهذٌب األلفاظ  ٖٙٗوإصبلح المنطك  -ٖٔ٘/ ٕوالبٌت فى الكتاب  -. ٖٔٔ
 25٘، ٗ٘ٗ/ ٗواللسان )سبع( والعٌنً  ٕٕٖ/ ٕوالشنتمرى  2ٕٗوااللتضاب  ٕٙ/ ٔوالروض  ٖٖ٘

( إلى أعرابى من بنى عمٌل، وٌالوت فى معجم 1ٙ/ ٗ. ونسبه الحصرى فى زهر اآلداب )2ٕ٘/ ٕوالخزانة 
 والسبعان: -. ٖٖ/ ٖالبلدان إلٌه فى لول، وإلى ابن أحمر فى لول آخر 

بفتح أوله وضم ثانٌه، وآخره نون متصل من تثنٌة السبع، لال ٌالوت: لال أبو منصور هو موضع معروؾ فى 
 ن: جبل لبل فلج ولٌل واد شمالى سلم عنده جبل ٌمال له العبد.دٌار لٌس نصر، السبعا

 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٗٙٗ/ٕانظر: محاسن التؤوٌل: (2)
 .5ٔٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (1)
 .2ٕٙ/ٔ، وتفسٌر السمرلندي:5ٓٔ/ٖانظر: الحجة للمراء السبعة:  (5)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٔالمرآن:معانً  (ٔٔ)
، البداٌة ٗٗ/ ٖتفسٌر المرطبً:  ، وٕٙٔ/ٖلم أتعرؾ على لابله، وهو من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: (ٕٔ)

 .ٖ٘/ 1والنهاٌة: 
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 فما كان لٌس هلكه هلن واحد           ولكنه بنٌان لوم تهدما
 .(ٔ)من األولفرفع )هلن( على البدل، 

[، " أي: إِنما نمهلهم ونإخر 21ٔلوله تعالى:}ِإنََّما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثًْما{ ]آل عمران : 
 .(ٕ)آجالهم لٌكتسبوا المعاصً فتزداد آثامهم"

الموت »فإنما أبمٌناهم إلى ولت آجالهم لٌزدادوا إثما ولد لٌل فى الحدٌث:  لال أبو عبٌدة:"
 .(ٗ)"(ٖ)«لنّجاة من الفتنة، والموت خٌر للكافر لببل ٌزداد إثماخٌر للمإمن ل

 أي: نعطً لهم المال والولد، ٌهانون به من العذاب.  لال السمرلندي:"
وٌمال: إنما نملً لهم، أي بما أصابوا من الظفر ٌوم أحد لم ٌكن ذلن خٌرا ألنفسهم، وإنما 

 كان لٌزدادوا عموبة. 
ر العذاب عنهم لٌزدادوا إثما، أي جرأة على المعاصً. وإنما وٌمال: إنما نملً لهم ونإخ

 .(٘)كان ذلن مجازاة لكفرهم وخبث نٌاتهم"
لال عبد هللا بن مسعود: "ما من نفس برة وال فاجرة إال الموت خٌر لها، لبن كان فاجرا، 

لهم لٌزدادوا  لمد لال هللا تعالى: }وال ٌحسبن الذٌن كفروا أنما نملً لهم خٌر ألنفسهم، إنما نملً
 .(ٙ)إثما ولهم عذاب مهٌن{"

[، " أي: ولهم فً اآلخرة عذاب 21ٔلوله تعالى:} َولَُهْم َعذَاٌب ُمِهٌٌن { ]آل عمران : 
 .(2)ٌهٌنهم"

 .(1)ٌعنً الهوان" لال مماتل:"
فً لوله تعالى:} مهٌن{ سر لطٌؾ، وهو أنه لما تضمن اإلمبلء التمتٌع  لال الماسمً:"

بطٌبات الدنٌا وزٌنتها، وذلن مما ٌستدعً التعزز والتجبر، وصؾ عذابهم باإلهانة، لٌكون 
 .(5)جزاإهم جزاء وفالا"

 الفوابد:
صل أنه ٌجب على االنسان ان ال ٌظن أن إمهال هللا له خٌرا له، تإخذ من النهً، فإن األ -ٔ

 فً النهً التحرٌم، فبلٌجوز لئلنسان ان ٌؽتر بإمهال هللا له.
أنه تعالى بحكمته لد ٌستدرج بعض الخلك فٌعطٌه النعم تترا وهو متجاوز لحدوده لٌبلػ  -ٕ

:"إت هللا لٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم -ملسو هيلع هللا ىلص-فً الطؽٌان ؼاٌته حتى إذا أخذه لم ٌفلته، كما لال 
 .(ٓٔ)ٌفلته"

أنه ٌجب على اإلنسان ان ٌعتبر فً عمره هل امضاه فً طاعة هللا فلٌبشر بالخٌر، أو  -ٖ
 امضاه فً معصٌة هللا، وهللا تعالى ٌدّر علٌه النعم فلٌعلم أن هذا استدراج.

ًّ إال ألننً أهل  -ٗ اإلشارة أن اإلنسان لد ٌؽتر بظواهر الحال وٌمول: إن هللا لم ٌنعم عل
 [.21}لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي{ ]المصص :  لها، كما لال لارون:

                                                             

 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 لم أجده بهذا النص، وإنما جاء :"اثنتان ٌكرههما ابن آدم: ٌكره الموت، والموت خٌر للمإمن من الفتنة، (ٖ)

، وذكره الهٌثمً فً مجمع 1ٖٔوٌكره للَّة المال، وللة المال ألل للحساب". ]رواه أحمد، السلسلة الصحٌحة 
 [. الصحٌح، ولال: رواه أحمد بإسنادٌن، ورجال أحدهما رجال 2ٕ٘/ ٓٔالزوابد 

 .5ٓٔ/ٔ( مجاز المرآن:ٗ)
 .5ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٖ/ٖ(:ص٘٘٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٗ( صفوة التفاسٌر:2)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:1)
 .ٗٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (5)
 (.1ٙٙٗرواه البخاري) (ٓٔ)
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إثبات زٌادة اآلثام، لموله:}لٌزدادوا إثما{، فتدل بالمفهوم على زٌادة اإلٌمان، ألنه إذا  -٘
ازداد إثما فما نمص عن اإلثم كان على زٌادة فً اإلٌمان، ولهذا لال أهل السصنة: إن اإلٌمان 

 لمعصٌة.ٌزٌد بالطاعة وٌنمص با
 إثبات العموبة المذلة لهإالء. -ٙ
 أن الجزاء من جنس العمل، ألن هإالء لما استكبروا على الخلك وعلوا علٌهم أذلّهم هللا. -2
 المرآن

ٌِْه َحت ى ٌَِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الط ٌِِّب َوَما َكاَن  ُ ِلٌَذََر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ ُ }َما َكاَن ّللا   ِلٌُْطِلعَُكْم ّللا 
ِ َوُرسُِلِه َوإِْن تُْإِمنُوا َوتَت   َ ٌَْجتَِبً ِمْن ُرسُِلِه َمْن ٌََشاُء فَآِمنُوا بِاَّلل  ٌِْب َولَِكن  ّللا  مُوا فَلَكُْم َعلَى اْلغَ

 [11ٔ({ ]آل عمران : 11ٔأَْجٌر َعِظٌٌم )

 التفسٌر:
العاملون بشرعه على ما أنتم علٌه من ما كان هللا لٌََدَعكم أٌها المصدلون باهلل ورسوله 

التباس المإمن منكم بالمنافك حتى ٌَِمٌَز الخبٌث من الطٌب، فٌُعرؾ المنافك من المإمن الصادق. 
على الؽٌب الذي ٌعلمه من عباده، فتعرفوا  -أٌها المإمنون-وما كان ِمن حكمة هللا أن ٌطلعكم 

واالبتبلء، ؼٌر أن هللا تعالى ٌصطفً من رسله المإمن منهم من المنافك، ولكنه ٌمٌزهم بالمحن 
َمن ٌشاء؛ لٌطلعه على بعض علم الؽٌب بوحً منه، فآمنوا باهلل ورسوله، وإن تإمنوا إٌماًنا 

 صادلًا وتتموا ربكم بطاعته، فلكم أجر عظٌم عند هللا.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

"عرضت علً أمتً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن السدي: "لال رسول هللا  (ٔ)أحدها: نمل الواحدي والثعلبً
فً صورها كما عرضت على آدم، وأعلمت من ٌإمن لً ومن ٌكفر"، فبلػ ذلن المنافمٌن 
فاستهزأوا ولالوا: ٌزعم دمحم أنه ٌعلم من ٌإمن به ومن ٌكفر، ونحن معه وال ٌعرفنا، فؤنزل هللا 

 . (ٖ)ابن حجر عن الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس. ونمله (ٕ)تعالى هذه اآلٌة"
وفً السٌاق نفسه لال مماتل:" وذلن أن الكفار لالوا: إن كان دمحم صادلا فلٌخبرنا بمن ٌإمن 

 .(ٗ): }وما كان هللا لٌطلعكم على الؽٌب{"-عز وجل -منا، ومن ٌكفر. فؤنزل هللا
لرٌش: تزعم ٌا دمحم أن من خالفن فهو  عن الكلبً: "لالت (٘)والثانً: نمل الواحدي والثعلبً

فهو فً النار وهللا علٌه ؼضبان، وأن من اتبعن على دٌنن فهو من أهل الجنة وهللا عنه راض، 
 .(ٙ)فؤخبرنا بمن ٌإمن بن ومن ال ٌإمن بن؟ فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

عبلمة ٌفرق  عن أبً العالٌة:" سؤل المإمنون أن ٌعطوا (2)والثالث: نمل الواحدي والثعلبً
 .(1)بها بٌن المإمن والمنافك، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

ٌِِّب{  ِه َحتَّى ٌَِمٌَز اْلَخِبٌَث ِمَن الطَّ ٌْ ُ ِلٌَذََر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ  لوله تعالى: }َما َكاَن َّللاَّ
م علٌه  من التباس المإمن وما كان هللا لٌدع المإمنٌن على ما أنت [، أي:"25ٔ]آل عمران : 

                                                             

. وفٌه زٌادة:" فبلػ ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمام على المنبر خطٌبا فحمد هللا وأثنى 2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
ما بال الموم حملونً وطعنوا فً حلمً، ال تسؤلونً عن شًء فٌما بٌنكم وبٌن الساعة إال »علٌه ثم لال: 

 «.أنبؤتكم
، فمام عمر ابن الخطاب )رضً هللا « حذافة»: ٌا رسول هللا من أبً؟ فمال: فمام عبد هللا بن حذافة السهمً فمال

 عنه( فمال: ٌا رسول هللا رضٌنا باهلل ربا وباإلسبلم دٌنا وبالمرآن إماما وبن نبٌا فاعؾ عنا عفا هللا عنن.
نبر، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة". ثم نزل عن الم« فهل أنتم منتهون ... ، فهل أنتم منتهون؟»فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .51ٙ/ 1مصنؾ بن أبً شٌبة: وانظر: 
 .ٕٖٔأسباب النزول: (ٕ)
 .255/ٕانظر: العجاب: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٖٔأسباب النزول: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٖٔأسباب النزول: (1)
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منكم بالمنافك،  حتى ٌمٌز الخبٌث  وهو المنافك المستسرُّ للكفر، من الطٌب وهو المإمن 
 .(ٔ)المخلص الصادق اإلٌمان ، بالمحن واالختبار"

أي : ال بُد أن ٌعمد سببا من المحنة ، ٌظهر فٌه ولٌه ، وٌفتضح فٌه عدوه.  لال ابن كثٌر:" 
ٌُعرؾ به المإمن الصابر ، والمنافك الفاجر. ٌعنً بذلن ٌوم أحد الذي امتحن به المإمنٌن ، 

،  فظهر به إٌمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وهتن به ستر المنافمٌن
ُ ِلٌََذَر  فظهر مخالفتهم ونُكُولهم عن الجهاد وخٌانتهم هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ولهذا لال : } َما َكاَن َّللاَّ

ٌِِّب {" ٌِْه َحتَّى ٌَِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الطَّ  .(ٕ)اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ
 .(ٖ)لمإمن"مٌز بٌنهم ٌوم أحد ، المنافَك من ا لال مجاهد:" 
لال ابن جرٌج:" ٌمول : لٌبٌن الصادق بإٌمانه من الكاذب، لال ابن جرٌج ، لال مجاهد :  

 .(ٗ)ٌوم أحد ، مٌز بعضهم عن بعض ، المنافك عن المإمن"
ولال لتادة:" }ما كان هللا لٌذر المإمنٌن على ما أنتم علٌه{، ٌعنً الكفار. ٌمول : لم ٌكن  

ما أنتم علٌه من الضبللة :  حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب  ، ٌمٌز بٌنهم هللا لٌدع المإمنٌن على 
 .(ٙ). وروي عن السدي نحو ذلن(٘)فً الجهاد والهجرة"

 واختلؾ أهل التؤوٌل فً  الخبٌث  الذي عنى هللا بهذه اآلٌة على ثبلثة ألوال:
 .(5)، ودمحم بن إسحاق(1)، وابن جرٌج(2)أحدها: أنه المنافك ، وهو لول مجاهد

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)والثانً : أنه الكافر، وهو لول لتادة
حتى ٌمٌز الخبٌث وهو المذنب، من الطٌب وهو المإمن،  والثالث: أنه المذنب، والمعنى:"

ٌعنً حتى ٌحط األوزار من المإمن ما ٌصٌبه من نكبة ومحنة ومصٌبة". حكاه الثعلبً عن 
 .(ٕٔ)البعض

 التً لبلها فً سٌاق المنافمٌن. وهللا أعلم.والمول األول أولى، ألن اآلٌات 

 :(ٖٔ)واختلفوا فً الذي ولع به التمٌٌز على لولٌن 
 أحدهما : بتكلٌؾ الجهاد ، وهذا لول من تؤّول الخبٌث بالمنافك .

 والثانً : بالدالبل التً ٌستدل بها علٌهم وهذا لول من تؤوله للكافر .
 :(ٗٔ)وفً توجٌه الخطاب فً هذه اآلٌة لوالن

 الخطاب للكفار والمنافمٌن من الكفر والنفاق حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب. أحدهما: أن 
 .(٘ٔ)لال الثعلبً:"وهذا لول ابن عباس والضحان ومماتل والكلبً وأكثر المفسرٌن"

والثانً: أن الخطاب للمإمنٌن الذٌن أخبر عنهم، ومعنى اآلٌة: ما كان هللا لٌذركم ٌا معشر 
 أنتم علٌه من التباس المإمن بالمنافك، حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب.المإمنٌن على ما 

 .(ٔ)لال الثعلبً: وهذا لول أكثر أهل المعانً"

                                                             

 .ٕٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/2(:ص1ٕٙ1أخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕٙ5أخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/2(:ص1ٕٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .5ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٖالثعلبً:تفسٌر (٘ٔ)
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وعلى المول الثانً فإن الخطاب ٌكون فٌه التفات، إذ رجع من الخبر إلى الخطاب، كموله 
ٌَْن بِِهْم {  [، فخاطب ثم رجع إلى الخبر عن ٕٕ]ٌونس : تعالى: }وَحتَّى إِذَا كُْنتُْم فًِ اْلفُْلِنَ َوَجَر

 :(ٕ) الؽابب، ولم ٌمل: َوجَرٌن بكم، ومنه لول أبً كبٌر الُهذَلً
ةُ َخاِلٍد                 َوبٌََاُض َوْجِهَن للتُّراِب األَْعفَِر   ٌَا لَْهَؾ َنْفسً كان ِجدَّ

 :(ٖ)ومنه لول لبٌد بن ربٌعة 
ًّ النَّْفُس   ُمْجِهَشةً           ولد َحَمْلتُِن َسْبًعا بَْعَد َسْبِعٌنَا بَاتَْت تََشكَّى إل

إذ رجع من الؽٌبة إلى أسلوب المخاطب، والشواهُد من الشعر وكبلم العرب فً ذلن أكثر 
 من أن تُحصى.

ِه َحتَّى ٌَِمٌَز الْ   ٌْ ُ ِلٌَذََر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ ٌِِّب{ لوله تعالى: }َما َكاَن َّللاَّ َخِبٌَث ِمَن الطَّ
[،واختلفوا فً فتح الٌاء وضمها والتخفٌؾ والتشدٌد من لوله }حتى ٌمٌز 25ٔ]آل عمران : 

 2ٖو }لٌمٌز هللا{ األنفال  25ٔالخبٌث من الطٌب{ 
ولرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر} َحتَّى ٌَِمٌَز{، و وكذلن التً فً 

ٌّز{، و}لٌُمٌّز{]األنفال:2ٖألنفال:األنفال:}لٌمٌز هللا{]ا [ بضم 2ٖ[، ولرأ حمزة والكسابً }حتى ٌُم
 .(ٗ)الٌاء والتشدٌد

ٌِْب{ ]آل عمران :  ُ ِلٌُْطِلعَكُْم َعلَى اْلَؽ وما كان هللا  [، أي:"25ٔلوله تعالى: }َوَما َكاَن َّللاَّ
لكافر، ولكنه ٌمٌز بٌنهم لٌطلعكم على ضمابر للوب عباده ، فتعرفوا المإمن منهم من المنافك وا

 .(٘)بالمحن واالبتبلء"
 .(ٙ)ألنه ال ٌعلم الؽٌب أحد ؼٌره" لال الثعلبً: أي:"

أي : أنتم ال تعلمون ؼٌَب هللا فً خلمه حتى ٌُمٌز لكم المإمن من المنافك  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)، لوال ما ٌعمده من األسباب الكاشفة عن ذلن"

ٌِْب{ ]آل عمران : لوله وألهل العلم فً تفسٌر  ُ ِلٌُْطِلعَكُْم َعلَى اْلَؽ [، 25ٔتعالى: }َوَما َكاَن َّللاَّ
 وجهان:

وما كان هللا لٌطلع محمًدا على الؽٌب ، ولكن هللا اجتباه فجعله رسوال. أحدهما: أن المعنى: 
 .(1)لاله السدي

ٌه. وهذا لول دمحم بن فٌما ٌرٌد أن ٌبتلٌكم به ، لتحذروا ما ٌدخل علٌكم ف والثانً: أن المراد:
 .(5)إسحاق

َ ٌَْجتَبًِ ِمْن ُرسُِلِه َمْن ٌََشاُء { ]آل  [، " أي: ولكن هللا 25ٔعمران : لوله تعالى: } َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)ٌختار من رسله من ٌشاء فٌطلعهم على ؼٌبه"

ى ؼٌر أنه تعالى ذكره ٌجتبً من رسله من ٌشاء فٌصطفٌه ، فٌطلعه عل لال الطبري:أي:"
 .(ٔٔ)بعض ما فً ضمابر بعضهم"

 .(ٕٔ)ولكّن هللا ٌجتبً من رسله من ٌشاء {، ٌعلمه" لال دمحم بن إسحاق:"}

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٔ)
، ولوله "جدة" ٌعنً شبابه الجدٌد. والجدة: نمٌض البلى. والتراب األعفر: األبٌض، ٔٓٔ: ٕدٌوان الهذلٌٌن (ٕ)

 لل أن ٌطؤه الناس لجدبه. وخالد: صدٌك له من لومه، ٌرثٌه.
(ٖ)  
 .ٕٕٓانظر: السبعة: (ٗ)
 .2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2ٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2٘انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2٘أخرجه الطبري) (ٕٔ)
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 .(ٔ)عن مجاهد فً لوله : "}ولكن هللا ٌجتبً من رسله من ٌشاء{، لال : ٌخلصهم لنفسه"
ولكن هللا ٌجتبً ٌختار من رسله من ٌشاء بالؽٌب فٌطلعه على بعض علم  لال الثعلبً: أي:"

ٌْبِِه أََحًدا) ٌِْب فَبَل ٌُْظِهُر َعلَى َؼ إِالَّ َمِن اْرتََضى ِمْن  (ٕٙالؽٌب، نظٌره لوله تعالى: }َعاِلُم اْلؽَ
ج [... وروى الفضل بن موسى عن رجل لد سماه لال: كان عند الحجا2ٕ -َٕٙرسُوٍل{ ]الجن :

منجم فؤخذ الحجاج حصٌات لم ٌعدهن ولال للمنجم: كم فً ٌدي؟ فحسب فؤصاب المنجم، ثم 
اعتمله الحجاج، فؤخذ حصٌات لم ٌعدهن فمال للمنجم: كم فً ٌدي؟ فحسب وحسب ثم أخطؤ ثم 
حسب أٌضا فؤخطؤ، فمال: أٌها األمٌر أظنن ال تعرؾ عددها فً ٌدن؟ لال: فما الفرق بٌنهما؟ 

أحصٌته فخرج عن حد الؽٌب فحسبت وأصبت، وإن هذا لم ٌعرؾ عددها فصار لال: إن ذلن 
 .(ٕ)ؼٌبا وال ٌعلم الؽٌب إال هللا"

ِ َوُرسُِلِه{ ]آل عمران :  أي : أطٌعوا هللا ورسوله واتبعوه  [، "25ٔلوله تعالى: }فَآِمنُوا بِاَّللَّ
 .(ٖ)فٌما شرع لكم"

لوا  [،أي:"25ٔفَلَكُْم أَْجٌر َعِظٌٌم { ]آل عمران : لوله تعالى: }َوإِْن تُْإِمنُوا َوتَتَّمُوا  وإن تصّدِ
من اجتبٌته من ُرسلً بعلمً وأطلعته على المنافمٌن منكم  وتتموا  ربكم بطاعته فٌما أمركم به 

 .(ٗ)" نبٌكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وفٌما نهاكم عنه  فلكم ثواٌب عظٌم
 .(٘)أي : ترجعوا وتتوبوا  فلكم أجر عظٌم  " لال دمحم بن إسحاق:"

 الفوابد:
أنه تعالى البّد ان ٌمٌّز الخبٌث من الطٌب، وذلن بالوحً فً عهد النبوة، أو بالمرابن فً  -ٔ

ؼٌر عهد النبوة، ألن المرابن لد تبٌّن الخبٌث من الطٌب بحٌث نبلحظ أعماله وننظر كٌؾ ٌسٌر 
 .وكٌؾ ٌعمل فٌتبٌّن لنا خبثه من طٌبه

بٌان رحمة هللا عّز وجل بعباده إذ الٌتركهم هكذا ٌشتبه بعضهم ببعض، بل البد من مٌز  -ٕ

 هذا عن هذا.
 بٌان حكمة هللا فً أفعاله وشرعه. -ٖ
 انمسام الناس إلى خبٌث وطٌب. -ٗ
ان من اّدعى علم الؽٌب فهو كاذب، والمراد بالؽٌب ما ؼاب ؼٌبا مطلما وذلن كالذي  -٘

ٌعلمه إال هللا، أما الشًء الحاضر ولكنه ؼاب من أناس دون أناس ٌكون فً المستمبل، وهذا ال 
فهذا لد ٌّطلع علٌه اإلنسان، وإن لم ٌشاهده بخبر الجن ٌسٌحون فً األرض ٌذهبون شماال 
وٌمٌنا، وهم سرٌعو التصرؾ فربما ٌسعون فً األرض ثم ٌخبرون أولٌاءهم بما شاهدوا فً 

باإلضافة إلى لوم دون لوم، فالذٌن شاهدوه لٌس ؼٌبا  أراض بعٌدة فٌكون هذا ؼٌبا إضافٌا، أي
 عندهم، أما البعٌدون عنه فإنه ؼٌب عندهم، وٌمال: المؽٌب النسبً.

 أن هللا لد ٌطلع الخلك على الؽٌب بواسطة الرسل. -ٙ
}َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا  أن الرسل ممن اجتباهم هللا واصطفاهم على الخلك، فهم الصفوة، كما لال: -2

ٌَْن اأْلَْخٌَاِر{ ]ص : لَِمَن   [.2ٗاْلُمْصَطفَ
 إثبات المشٌبة هلل عّز وجل، وكل شًء علّمه هللا بالمشٌة فإنه ممرون بالحكمة. -1
 وجوب اإلٌمان باهلل ورسله عموما. -5

 فضٌلة اإلٌمان والتموى، وأنه ٌترتب علٌهما االجر العظٌم. -ٓٔ
 زلة األجر الممرر لهم.بٌان منّة هللا على العباد، إذ جعل إثابتهم على العمل بمن -ٔٔ
 إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل. -ٕٔ
 المرآن

                                                             

 .ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2ٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٔ/ٖبً:تفسٌر الثعل (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗ/2(:ص1ٕ22أخرجه الطبري) (٘)
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ًٌْرا لَُهْم بَْل هَُو َشرٌّ لَُهْم َسٌُ  ُ ِمْن فَْضِلِه هَُو َخ لُوَن َما }َواَل ٌَْحَسبَن  ال ِذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَاهُُم ّللا  َطو 
ِ ِمٌَراُث  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )بَِخلُوا بِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوَّلِل  ({ ]آل 1ٓٔالس َماَواِت َواْْلَْرِض َوّللا 

 [1ٓٔعمران : 
 التفسٌر:

وال ٌظنن الذٌن ٌبخلون بما أنعم هللا به علٌهم تفضبل منه أن هذا البخل خٌر لهم، بل هو شرٌّ 
امة. وهللا لهم؛ ألن هذا المال الذي جمعوه سٌكون طولًا من نار ٌوضع فً أعنالهم ٌوم المٌ

سبحانه وتعالى هو مالن الملن، وهو البالً بعد فناء جمٌع خلمه، وهو خبٌر بؤعمالكم جمٌعها، 
 وسٌجازي كبل على لدر استحماله.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

عن السدي:  }وال تحسبن الذٌن ٌبخلون بما آتاهم  (ٔ)أخرج الطبري وابن أبً حاتمأحدها: 
لهم بل هو شر لهم{، هم الذٌن آتاهم هللا من فضله ، فبخلوا أن ٌنفموها فً هللا من فضله هو خًٌرا 

 .(ٗ). واختاره الطبري(ٖ).  وروي عن الحسن نحو ذلن(ٕ)سبٌل هللا ، ولم ٌإدُّوا زكاتها"
عن ابن عباس:" لوله :  }وال تحسبن الذٌن ، (٘)والثانً: أخرج الطبري وابن أبً حاتم

ضله  إلى  سٌطولون ما بخلوا به ٌوم المٌامة{، ٌعنً: بذلن أهل ٌبخلون بما آتاهم هللا من ف
 . (ٙ)الكتاب ، أنهم بخلوا بالكتاب أن ٌبٌنوه للناس"

أن هذه اآلٌة نزلت فً أحبار الٌهود الذٌن كتموا صفة دمحم صلى  وذكره الثعلبً عنه بلفظ:"
 . (2)"هللا علٌه وسلم ونبوته، وأراد بالبخل كتمان العلم الذي أتاهم هللا

وروي عن مجاهد:" هم ٌهود ، إلى لوله : }َواْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{ ]سورة آل عمران : 
ٔ1ٗ"](1). 

 هذا ٌعنً به علماء إلٌهود الذٌن بخلوا بما آتاهم هللا من علم نبوة واختاره الزجاج فمال:"

 .(5)ومشالته وعداوته" -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
 .(ٓٔ)ٌبخل بالنفمة فً الجهاد. نمله الحافظوالثالث: ولٌل: فٌمن 

 .(ٔٔ)والرابع: ولٌل: فٌمن بخل على العٌال وذي الرحم المحتاج. نمله الحافظ
والراجح هو المول األول، لال الواحدي:" أجمع جمهور المفسرٌن على أنها نزلت فً 

الثانً[ فً والصحٌح األول ، وإن دخل هذا]أي المول  ، ولال ابن كثٌر:"(ٕٔ)مانعً الزكاة"
 .(ٖٔ)معناه"
ًٌْرا لَُهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  ُ ِمْن فَْضِلِه هَُو َخ ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ }َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن 
 .(ٗٔ)أي : ال ٌحسبن البخٌل أن جمعه المال ٌنفعه" [، "1ٓٔ

نعون الزكاة والصدلة وصلة أي بما أعطاهم هللا من المال، ٌبخلون وٌم لال السمرلندي:" 
 .(ٔ)األرحام، فبل ٌظنوا أن ذلن هو خٌرا لهم"

                                                             

 .1ٕٙ/ٖ(:ص22٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٗ/2(:ص1ٕ22تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص2ٙ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص2٘٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٕ52تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٖٗ/2(:ص1ٕ1ٓأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .ٖٕٓ/1انظر: الفتح: (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/1انظر: الفتح:(ٔٔ)
 .ٕٖٔأسباب النزول: (ٕٔ)
 .٘ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٖ) ٌمرأن بالٌاء والتاء(ٕ)ولوله تعالى: }َوال ٌَْحَسبَنَّ { وما بعده فً األربعة مواضع 
من لرأ بالتاء لدر مضافا محذوفا، أى :وال تحسبن بخل الذٌن ٌبخلون هو  لال الزمخشري:"

خٌرا لهم. وكذلن من لرأ بالٌاء وجعل فاعل ٌحسبن ضمٌر رسول هللا، أو ضمٌر أحد. ومن 
جعل فاعله الذٌن ٌبخلون كان المفعول األول عنده محذوفا تمدٌره: وال ٌحسبن الذٌن ٌبخلون 

غ حذفه داللة )ٌبخلون( علٌه، وهو فصل. ولرأ األؼمش بخلهم هو خٌرا لهم والذي سو
 .(ٗ)بؽٌر}هو{"

[، " أي: لٌس كما ٌظنون بل ذلن البخُل 1ٓٔ: لوله تعالى:}َبْل هَُو َشرٌّ لَُهْم{ ]آل عمران 
 .(٘)شرٌّ لهم"

 .(ٙ)فً دنٌاه" -وربما كان  -بل هو َمّضرة علٌه فً دٌنه لال ابن كثٌر:أي:"
ٌَاَمِة{ ]لوله تعالى:}  ٌَْوَم اْلِم لُوَن َما بَِخلُوا بِِه  [،" أي: سٌجعل هللا ما 1ٓٔآل عمران : َسٌَُطوَّ

 .(2)بخلوا به طولاً فً أعنالهم ٌعذبون به ٌوم المٌامة"
سٌجعل هللا ما بخل به المانعون الزكاةَ ، طولًا فً أعنالهم كهٌبة األطواق  لال الطبري:أي:"

 .(1)المعروفة"
أي: سٌلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. وفً أمثالهم: تملدها طوق  الزمخشري:"لال 

 .(5)الحمامة، إذا جاء بهنة ٌسب بها وٌذم"
أى: وله ما فٌها مما ٌتوارثه أهلها من مال وؼٌره فما لهم ٌبخلون علٌه  لال الزمخشري:"

 .(ٓٔ)["2ا َجعَلَكُْم ُمْستَْخلَِفٌَن{ ]الحدٌد : بملكه وال ٌنفمونه فً سبٌله. ونحوه لوله: }َوأَْنِفمُوا ِممَّ 
ٌَاَمِة{ ]وفً  لُوَن َما بَِخلُوا بِِه ٌَْوَم اْلِم [، أربعة اوجه من 1ٓٔآل عمران : لوله تعالى:} َسٌَُطوَّ

 التفسٌر:
لونه شجاع ألرع ، وأبً مالن (ٕٔ)، وهذا لول ابن مسعود(ٔٔ)أحدها : أن الذي ٌطوَّ

 ، (٘ٔ)وأبو وابل ،(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)العبدي
 .(ٙٔ)والثانً : أنه طوق من النار ٌجعلونه فً أعنالهم، وهذا لول إبراهٌم

ة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من أحبار الٌهود ، ما كتموا من ذلن.  والثالث: أن المعنى: سٌحمل الذٌن كتموا نبوَّ
 .(2ٔ)وهذا لول ابن عباس

ؤتوا بما َبِخلوا به فً الدنٌا من أموالهم. وهذا سٌكلَّفون ٌوم المٌامة أن ٌ والرابع: أن المعنى:
 .(1ٔ)لول مجاهد

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 ، من سورة آل عمران.11ٔ، 1ٓٔ، 5ٙٔاآلٌات:  انظر: (ٕ)
 .ٙٔٔ، والحجة:ٕٕٓانظر: السبعة:(ٖ)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٖٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
الشجاع  : الحٌة الذكر ، وهو ضرب من الحٌات خبٌث مارد. و  ألرع  صفة من صفات الحٌات الخبٌثة ، (ٔٔ)

 ٌزعمون أنه إذا طال عمر الحٌة ، وكثر سمه ، جمعه فً رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه.
 .ٖٙٗ/2(:ص1ٕ1٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/2(:ص1ٕ1ٔسٌر الطبري)انظر: تف (ٖٔ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٕ5ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٕ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/2(:ص1ٕ5ٙ)-(1ٕ5ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٕ52انظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٕ51انظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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َمْن آتَاهُ هللاُ َماال فَلَْم ٌَُإّدِ َزَكاتَهُ »عن أبً ُهرٌرة لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أخرج البخاري 
ٌْه ُمثَِّل له شَُجاًعا ألرَع له زبٌبتان ، ٌَُطّولُه ٌوم المٌامة ، ٌؤخذ بِلْهِزمَ  ٌْه  -تَ ٌمول : أنا  -ٌعنً بشدلَ

ُ ِمْن فَْضِلِه هَُو «َمالَُن ، أنا َكنزنَ  ، ثم تبل هذه اآلٌة : } َوال ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ
ًٌْرا لَُهْم َبْل هَُو َشرٌّ لَُهْم { إلى آخر اآلٌة"  .(ٔ)َخ

ي َزَكاةَ َماِلِه ٌَُمثُِّل هللاُ لَهُ عن ابن عَمر ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج أحمد   لال : "إن الَِّذي ال ٌَُإّدِ
 .(ٕ)َمالَهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة شَُجاًعا أَْلَرَع لَهُ َزبٌِبتَان ، ثم ٌُْلِزمهُ ٌَطّوله ، ٌَمُول : أنَا َكنزَن ، أنَا َكنزَن"

ي َزَكاةَ َماِلِه إال »  ؛ لال : وأخرج أحمد أٌضا عن عبد هللا ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص َما ِمْن َعْبٍد ال ٌَُإّدِ
ثُمَّ لرأ عبد هللا مصداله من «. ُجِعَل لَهُ شَُجاعٌ أْلَرعُ ٌَتْبَعُهُ ، ٌَِفّر منه وهو ٌَتْبَعُه فٌَمُوُل : أنَا َكْن 

لُوَن َما بَِخلُوا بِِه ٌَْوَم اْلِمٌَامَ   .(ٖ)ِة {"كتاب هللا : } َسٌَُطوَّ
وأخرج أبو ٌعلى عن ثوبان ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لال : " َمْن تََرَن بَْعَدهُ َكنزا ُمثَِّل لَهُ شُُجاًعا 

ٌْلََن. فٌمُوُل : أنَا َكنزَن الَِّذي خَ  ٌَمُوُل : َمْن أَْنَت ؟ َو لَّفَت أَْلَرَع ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة لَهُ َزِبٌبَتَان ، ٌَتْبَعُه و
 .(ٗ)ْعَدَن فَبل ٌََزاُل ٌَتْبَعُه َحتَّى ٌُْلِمَمه ٌََده فٌَْمِضَمها ، ثم ٌَتْبَعه َسابِر َجَس"بَ 

ِ ِمٌَراُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]آل عمران :  [، "أي: جمٌع ما فً 1ٓٔلوله تعالى:} َوَّلِلَّ
 .(٘)الكون ملن له ٌعود إِلٌه بعد فناء خلمه"

ٌهلكون وتزوُل عنهم أمبلكهم ، فً الحٌن الذي ال ٌملكون شٌبًا ، بعد ما  لال الطبري:"أي:
 .(ٙ)وصار هلل مٌراثه ومٌراث ؼٌره من خلمه"

 أي هللا ٌؽنً أهلهما فٌؽنٌان بما فٌهما، لٌس ألحد فٌهما ملن فخوطب لال الزجاج:"
 .(2)الموم بما ٌعملون، ألنهم ٌجعلون ما رجع إلى اإلنسان مٌراثا إذا كان ملكا له"

ولوله تعالى: }وهلل مٌراث السماوات{، خطاب على ما ٌفعله البشر دال  لال ابن عطٌة:" 
 .(1)على فناء الجمٌع وأنه ال ٌبمى مالن إال هللا تعالى وإن كان ملكه تعالى على كل شًء لم ٌزل"

 .(1)ٌزل"
وإن لال لابل : "فما معنى لوله :  له مٌراث السموات واألرض  ، والمٌراث  المعروؾ، 

 انتمل من ملن مالن إلى وارثه بموته ، وهلل الدنٌا لبل فناء خلمه وبعده ؟ هو ما
لٌل : إن معنى ذلن ما وصفنا ، من وصفه نفسه بالبماء ، وإعبلم خلمه أنه كِتب علٌهم 
الفناء. وذلن أّن ملن المالن إنما ٌصٌر مٌراثًا بعد وفاته ، فإنما لال جل ثناإه :  وهلل مٌراث 

، إعبلًما بذلن منه عباَده أن أمبلن جمٌع خلمه منتملة عنهم بموتهم ، وأنه ال السموات واألرض 
أحد إال وهو فاٍن سواه ، فإنه الذي إذا أهلن جمٌع خلمه فزالت أمبلكهم عنهم ، لم ٌبك أحٌد ٌكون 

 .(5)له ما كانوا ٌملكونه ؼٌره"
بكة، وأهل األرض من ٌعنً: إذا هلن الخلك كلهم أهل السموات من المبل لال السمرلندي:"

[ . فبل ٙٔاإلنس والجن وسابر الخلك، وٌبمى رب العالمٌن ثم ٌمول:}لمن الملن الٌوم{ ]ؼافر: 

                                                             

 (.٘ٙ٘ٗ،  ٖٓٗٔصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 (.1ٖ/٘( وسنن النسابً )51/ٕالمسند )(ٕ)
( 21ٗٔ( وسنن ابن ماجة برلم )ٔٔ/٘( وسنن النسابً )ٕٖٔٓ( وسنن الترمذي برلم )22ٖ/ٔالمسند )(ٖ)

 (.51ٕ/ٕوالمستدرن )
( ورواه ابن خزٌمة فً صحٌحه برلم ٕٗ٘/ٔعزاه إلى أبً ٌعلى فً المطالب العالٌة الحافظ ابن حجر )  (ٗ)
( "كشؾ األستار" 1ٔٗ/ٔ( "موارد"والبزار فً مسنده )1ٖٓان فً صحٌحه برلم )( وابن حبٕٕ٘٘)

( ولال : "صحٌح اإلسناد" ووافمه الذهبً 1ٖٖ/ٔ( والحاكم فً المستدرن )5ٔ/ٕوالطبرانً فً المعجم الكبٌر )
إسناده جٌد  لال ابن كثٌر:"، كلهم من طرٌك سعٌد بن أبً عروبة عن لتادة به. ولال البزار : "إسناده حسن". و

 لوي ولم ٌخرجوه".]تفسٌر ابن كثٌر:
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٔٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .2ٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
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وؼٌرها[ فذلن لوله تعالى:  5ٌٖجٌب أحد فٌرد على نفسه فٌمول: }هلل الواحد المهار{ ]ٌوسؾ: 
ك ألحد ملن. وإنما }وهلل مٌراث السماوات واألرض{، ٌعنً: ٌهلن أهل السموات واألرض ولم ٌب

سمً مٌراثا على وجه المجاز، ألن المرآن بلؽة العرب، وكانوا ٌعرفون أن من رجع الملن إلٌه 
ٌكون مٌراثا على وجه المجاز، وأما فً الحمٌمة فلٌس بمٌراث، ألن الوارث فً الحمٌمة هو الذي 

وما فٌها واألرض ٌرث شٌبا لم ٌكن ٌملكه من لبل، وهللا عز وجل مالكهما، وكانت السموات 
وما فٌها له، وإنما كانت األموال عارٌة عند أربابها، فإذا ماتوا رجعت العارٌة إلى صاحبها الذي 
كانت له فً األصل. ومعنى اآلٌة أن هللا تعالى أمر عباده أن ٌنفموا وال ٌبخلوا، لبل أن ٌموتوا 

 .(ٔ)ا"وٌتركوا المال مٌراث هللا هلل تعالى، وال ٌنفعهم إال ما أنفمو
أخرج ابن أبً حاتم عن الضحان، عن ابن عباس لال: "لال جبرٌل: ٌا دمحم، هلل الخلك كله  

 .(ٕ)السموات كلهن، واألرضون كلهن ومن فٌهن ومن بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر { ]آل عمران :  [، أي:"وهللا مطلع على 1ٓٔلوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(ٖ)كم"أعمال
 .(ٗ)عن سعٌد بن جبٌر:" }وهللا بما تعملون{، ٌعنً: بما ٌكون"

 .(٘)لال لتادة:" لوله: }خبٌر{ لال: خبٌر بخلمه"
ثم لال تعالى: وهللا بما تعملون خبٌر أي عالم بمن ٌإدي الزكاة وبمن  لال السمرلندي:"

 .(ٙ)ٌمنعها، فٌجازي كل نفس بما عملت"
أخبر تعالى ذكره أنه بما ٌعلم هإالء الذٌن ٌبخلون بما آتاهم هللا من فضل  لال الطبري:"

وؼٌرهم من سابر خلمه ، ذو خبرة وعلم ، محٌط بذلن كله ، حتى ٌجازي كبل منهم على لدر 
 .(2)استحماله ، المحسَن باإلحسان ، والمسًء على ما ٌرى تعالى ذكره"

ون خبٌر{، بالٌاء، ولرأ نافع وعاصم وابن عامر لرأ أبو عمرو وابن كثٌر:} وهللا بما ٌعمل 

 .(1)وحمزة والكسابً }وهللا بما تعملون خبٌر{ بالتاء
ولرئ }:بما تعملون{ بالتاء، فالتاء على طرٌمة االلتفات، وهً أبلػ فً  لال الزمخشري:" 

 .(5)الوعٌد والٌاء على الظاهر"
 الفوابد:

 والبخل المتوعد علٌه هو منع الواجب من المال.تهدٌد من بخل بما آتاه هللا من فضله،  -ٔ
 أن الشٌطان لد ٌؽر اإلنسان فٌمول: التنفك فٌهلن مالن، وهللا ٌحذرنا من هذا الشٌطان. -ٕ
 إلامة اللوم والتوبٌخ على هإالء الذٌن بخلوا. -ٖ
أن ما أوتٌه اإلنسان من علم أو مال أو ولد، فإنه من هللا عّز وجل، وأنه من فضله  -ٗ
 وحده.
ت الجزاء، وإثبات العموبة العظٌمة على هإالء الباخلٌن، وهً انهم ٌطّولون به ٌوم إثبا -٘
 المٌامة.
إلامة الحجة بؤن البخل لٌس بنافع أصحابه، ألن بخلهم لن ٌخلدهم فً الدنٌا، ولن ٌخلد  -ٙ

 المال لهم، بل ٌنتمل إلى ورثتهم حتى ٌنتهً األمر إلى هللا عّز وجل.

                                                             

 .5ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .1ٕ1/ٖ(:ص1٘٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .1ٕ1/ٖ(:ص1ٙ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕ1/ٖ(:ص12٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٙ)
 .ٔٗٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٓانظر: السبعة: (1)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (5)
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موله:}وهللا بما تعملون خبٌر{، والخبرة : هً العلم ببواطن إثبات علم هللا عّز وجل، ل -2
 االمور، ومن المعلوم أن العلٌم ببواطن األمور علٌم بظواهرها من باب اولى.

اإلشارة إلى اسم هللا"اآلخر"، فإن هللا هو األول واآلخر، من لوله:}وهلل مٌراث السماوات  -1
 و اآلخر عّز وجل.واألرض{، فإذا ثبت إرثه لهما لزم منه أن ٌكون ه

 المرآن
َ فَِمٌٌر َونَْحُن أَْغنٌَِاُء َسنَْكتُُب َما لَالُوا َولَتْلَُهمُ  ُ لَْوَل ال ِذٌَن لَالُوا إِن  ّللا  ٌِْر }لَمَْد َسِمَع ّللا   اْْلَْنبٌَِاَء بِغَ

 [1ٔٔ({ ]آل عمران : 1َٔٔحّكٍ َونَمُوُل ذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك )

 التفسٌر:
مع هللا لول الٌهود الذٌن لالوا: إن هللا فمٌر إلٌنا ٌطلب منا أن نمرضه أمواال ونحن لمد س

أؼنٌاء. سنكتب هذا المول الذي لالوه، وسنكتب أنهم راضون بما كان ِمن لَتْل آبابهم ألنبٌاء هللا 
ذاب ظلًما وعدوانًا، وسوؾ نإاخذهم بذلن فً اآلخرة، ونمول لهم وهم فً النار ٌعذبون: ذولوا ع

 النار المحرلة.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

دمحم بن أبً دمحم مولى زٌد بن عن  (ٕ)، وابن أبً حاتم(ٔ)أحدها: أخرج الطبري وابن المنذر
بن ثابت ، عن عكرمة : "أنه حدثه عن ابن عباس لال : دخل أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه 

اجتمعوا إلى رجل منهم ٌمال له فِنحاص ، كان من بٌت الِمْدراس ، فوجد من ٌهوَد ناًسا كثًٌرا لد 
ٌْع. فمال أبو بكر رضً هللا عنه لفنحاص : وٌحن ٌا  علمابهم وأحبارهم ، ومعه َحْبٌر ٌمال له أش
فِنحاص ، اتك هللا وأسِلم ، فوهللا إنن لتعلم أّن محمًدا رسول هللا ، لد جاءكم بالحّك من عند هللا ، 

لتوراة واإلنجٌل! لال فنحاص : وهللا ٌا أبا بكر ، ما بنا إلى هللا من فمر تجدونه مكتوبًا عندكم فً ا
ٌُّا ما  ، وإنه إلٌنا لفمٌر! وما نتضرع إلٌه كما ٌتضرع إلٌنا ، وإنا عنه ألؼنٌاء ، ولو كان عنا ؼن

ًٌّا ما أعطانا الربا!  استمرض منا كما ٌزعم صاحبكم! ٌنهاكم عن الربا وٌعطٌناه! ولو كان عنا ؼن
ؽضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شدٌدة ، ولال : والذي نفسً بٌده ، لوال العهد الذي ف

بٌننا وبٌنن لضربت عُنمن ٌا عدو هللا! فؤكِذبونا ما استطعتم إن كنتم صادلٌن. فذهب فنحاص إلى 
 ألبً بكر : ما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا دمحم ، انظر ما صنع بً صاحبن! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حملن على ما صنعت ؟  فمال : ٌا رسول هللا ، إن عدو هللا لال لوال عظًٌما ، زعم أّن هللا فمٌر 
وأنهم عنه أؼنٌاء! فلما لال ذلن ؼضبت هلل مما لال ، فضربُت وجهه. فجحد ذلن فنحاص ولال : 

، ردًّا علٌه وتصدٌمًا ألبً بكر :  لمد ما للت ذلن! فؤنزل هللا تبارن وتعالى فٌما لال فنحاص 
َسِمع هللا لول الذٌن لالوا إّن هللا فمٌٌر ونحن أؼنٌاء سنكتُب ما لالوا ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك 
ونمول ذولوا عذاب الحرٌك  وفً لول أبً بكر وما بلؽه فً ذلن من الؽضب : }لَتَْسَمعُنَّ ِمَن 

ْبِلكُْم َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَركُوا أَذًى َكثًٌِرا َوإِْن تَْصِبُروا َوتَتَّمُوا فَإِنَّ ذَِلَن ِمْن َعْزِم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَ 
 .(ٗ). وروي عن السدي نحو ذلن مختصرا(ٖ)["1ٙٔاألُموِر{]سورة آل عمران : 

ِذي عن الحسن لال:" لما نزلت : }َمْن ذَا الَّ ، (٘)والثانً: أخرج الطبري وابن أبً حاتم
َ لَْرًضا َحَسنًا{]سورة البمرة :  [، لالت الٌهود : إّن ربكم ٔٔسورة الحدٌد :  \ٌُْٕ٘ٗمِرُض َّللاَّ

 .(ٙ)ٌستمرض منكم! فؤنزل هللا : }لمد سمع هللا لول الذٌن لالوا إّن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{"
:}الذٌن لالوا إّن ، عن لتادة:" لوله (ٔ)، وابن المنذر(2)والثالث: أخرج الطبري وعبدالرزاق

ًّ بن أخطب ، لما أنزل هللا : }َمْن ذَا الَِّذي  إّن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{، ذكر لنا أنها نزلت فً ُحٌَ

                                                             

 .٘ٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .1ٕ5-1ٕ1/ٖ(:ص5ٓ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/2(:ص1ٖٓٓالطبري)تفسٌر   (ٖ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ1/ٖ(:ص11٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٓ٘تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . ٕ٘ٗ/ٔ(:ص5ٔٗانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (2)



ٔٓٔ 
 

َ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثٌَِرةً {، لال :ٌستمرضنا ربنا ، إنما ٌستمرض  ٌُْمِرُض َّللاَّ
" ! ًَّ  .(ٕ)الفمٌر الؽن

ج الواحدي عن شبل، عن ابن أبً نجٌح، عن مجاهد لال: "نزلت فً الٌهود والرابع:أخر
وجه رجل منهم، وهو الذي لال: }إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{،  -رضً هللا عنه  -صن أبو بكر 

. وأخرجه الطبري عن (ٖ)لال شبل: بلؽنً أنه فنحاص الٌهودي وهو الذي لال: }ٌد هللا مؽلولة{"
 .(ٗ)ابن أبً نجٌح

إلى  -رضً هللا عنه -كتب مع أبً بكر الصدٌك -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن النبً امس: لال مماتل:"والخ
ٌهود لٌنماع ٌدعوهم إلى إلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة وأن ٌمرضوا هللا لرضا حسنا. لال فنحاص 

 .(ٙ). وذكر الوالدي نحوه(٘)الٌهودي:إن هللا فمٌر حٌن ٌسؤلنا المروض ونحن أؼنٌاء"
لال الطبري:" ذكر أن هذه اآلٌة وآٌات بعدها نزلت فً بعض الٌهود الذٌن كانوا على  

 .(2)عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
َ فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنٌَِاُء{ ]آل عمران :  لوله تعالى: ُ لَْوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ [، 1ٔٔ}لَمَْد َسِمَع َّللاَّ
 .(1) لول الذٌن لالوا من الٌهود :  إن هللا فمٌر إلٌنا ونحن أؼنٌاء عنه"أي:" لمد سمع هللا

 .(5)هإالء ٌهود" لال ابن زٌد:"
لالها فنحاص الٌهودّي من بنً َمرثد ، لمٌه أبو بكر فكلمه فمال له : ٌا فنحاص  لال السدي:"

ق ، وألرض هللا لرًضا حسنًا! فمال فنحاص : ٌا أبا بكر ، تزعم أن ربنا  ، اتك هللا وآمن وصّدِ
فمٌر ٌستمِرضنا أموالنا! وما ٌستمرض إال الفمٌر من الؽنً! إن كان ما تمول حمًّا ، فإن هللا إذًا 
لفمٌر! فؤنزل هللا عز وجل هذا ، فمال أبو بكر : فلوال هُدنة كانت بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبٌن بنً َمرثد 

 .(ٓٔ)لمتلته"
صّن أبو بكر رجبل منهم الذٌن لالوا :  إّن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء  ، لم  لال مجاهد:"

 .(ٔٔ)ٌستمرضنا وهو ؼنً ؟! وهم ٌهود"
اء أهل الكتاب لما نزلت }من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا هإالء رإس لال الزجاج:"

فٌضاعفه له أضعافا كثٌرة{ لالوا نرى أن إله دمحم ٌستمرض منا فنحن إذن أؼنٌاء. وهو فمٌر، 
ولالوا هذا تلبٌسا على ضعفتهم، وهم ٌعلمون أن هللا عز وجل: ال ٌستمرض من عوز، ولكنه ٌبلو 

أن أضعافه ترجع إلى  -اإلعطاء والصدلة لرضا، ٌإكد به  األخٌار فهم ٌعلمون أن هللا سمى
أهله، وهو عز وجل ٌمبض وٌبسط أى ٌوسع وٌمتر، فؤعلم هللا عز وجل أنه لد سمع ممالتهم، 

 .(ٕٔ)وأعلم أن ذلن مثبت علٌهم، وأنهم إلٌه ٌرجعون فٌجازٌهم على ذلن وأنه خبٌر بعملهم"
ٌِْر َحّكٍ{ ]آل عمران : }َسنَْكتُُب َما لَالُوا َولَتْ  لوله تعالى: ٌَاَء بَِؽ [، أي:" سنكتب 1ٔٔلَُهُم اأْلَْنبِ

 .(ٖٔ)ما لالوا من اإلفن والفرٌة على ربهم ، ولتلهم أنبٌاءهم بؽٌر حك"
 .(ٔ)عن أبً عبٌدة :" }سنكتب ما لالوا{ سنحفظ علٌهم "

                                                                                                                                                                               

 .2ٔ٘/ٕ(:صٖٕٔٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٓ2تفسٌر الطبري) (ٕ)
رلم:  - 11ٕ/ٕ. وهو مرسل، وإسناده ضعٌؾ بسبب أبً حذٌفة ]انظر:تمرٌب التهذٌب: ٖٗٔأسباب النزول: (ٖ)

ٔ٘ٓ٘.] 
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٕٖ/ٔانظر: المؽازي: (ٙ)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٗٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٗٗ/2(:ص1ٖٓ5)أخرجه الطبري(5)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٕٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٖٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٗٗ-5ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٗٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٕ)حك" لال مماتل:" فؤمر الحفظة أن تكتب  كل ما لالوا وتكتب لتلهم  األنبٌاء بؽٌر
 .(ٖ)الكلبً: "سنوجب علٌهم فً اآلخرة جزاء ما لالوا فً الدنٌا"ولال 

سٌإمن الحفظة من الكتاب، نظٌره لوله: }َوإِنَّا لَهُ َكاِتبُوَن{ ]األنبٌاء :  ولال الوالدي:"
5ٗ"](ٗ). 

 .(٘)أَْي: نؤمر الحفظة بإثبات ذلن فً صحابؾ أعمالهم" لال الواحدي:"
عن العبلء بن  -وهو النعمان بن لٌس -بسنده عن أبً ٌزٌد المراديأخرج ابن أبً حاتم 

بدر، للت: أرأٌت لوله: }ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك{، وهم لم ٌدركوا ذلن؟ لال: بمواالتهم الذي  
 .(ٙ)لتل أنبٌاء هللا"

لال تعالى: }سنكتب ما لالوا ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك{، ولد مضى لذلن  لال األخفش:"
 .(2)نما ٌعنً: سنكتب ما لالوا على من رضً به من بعدهم أٌام ٌرضاه"دهر، فا

فإن لال لابل : كٌؾ لٌل : ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك  ، ولد ذكرت فً اآلثار  لال الطبري:"
التً روٌَت ، أن الذٌن عنوا بموله : لمد سمع هللا لول الذٌن لالوا إّن هللا فمٌٌر  بعض الٌهود الذٌن 

ًٌا كانوا على عهد نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ولم ٌكن من أولبن أحٌد لتل نبًٌا من األنبٌ اء ، ألنهم لم ٌدركوا نب
 من أنبٌاء هللا فٌمتلوه ؟

لٌل : إّن معنى ذلن على ؼٌر الوجه الذي ذهبت إلٌه. وإنما لٌل ذلن كذلن ، ألن الذٌن عنى 
هللا تبارن وتعالى بهذه اآلٌة ، كانوا راضٌن بما فعل أوابلهم من لتل من لتلوا من األنبٌاء ، 

ستحبلل ذلن واستجازته. فؤضاؾ جّل ثناإه فعَل ما فعله من وكانوا منهم وعلى منهاجهم ، من ا
ضى  كانوا على منهاجه وطرٌمته ، إلى جمٌعهم ، إذ كانوا أهل ملة واحدة ونْحلة واحدة ، وبالّرِ

 . (1)من جمٌعهم فَعل ما فعل فاعُل ذلن منهم ، على ما بٌنا من نظابره فٌما مضى لبل"
تلون فً الٌوم ثبلثمابة نبً، ثم ٌموم سوق بنملهم مع كان بنو إسرابٌل ٌم لال ابن مسعود:"

  .(5)آخر النهار"
حمزة وحده :}سٌكتب ما لالوا{: بالٌاء }ولتلهم{: رفعا،  و}األنبٌاء{: نصبا، }وٌمول{:  لرأ

 .(ٓٔ)بالٌاء، ولرأ البالون }سنكتب ما لالوا{ بالنون }ولتلهم{ نصبا }ونمول{ بالنون
[، "أي: وٌمول هللا لهم فً 1ٔٔذُولُوا َعذَاَب اْلَحِرٌِك { ]آل عمران : } َوَنمُوُل  لوله تعالى:

 .(ٔٔ)اآلخرة على لسان المبلبكة: ذولوا عذاب النار المحرلة الملتهبة"
 .(ٕٔ)أي: تمول لهم خزنة جهنم فً اآلخرة: }ذولوا عذاب الحرٌك{" لال مماتل:"

ونحن أؼنٌاء ، الماتلٌن أنبٌاء هللا بؽٌر حّك لال الطبري:أي:" ونمول  للمابلٌن بؤن هللا فمٌٌر 
  . (ٖٔ)ٌوم المٌامة  ذولوا عذاب الحرٌك  ، ٌعنً بذلن : عذاب نار محرلة ملتهبة"

بالنار، ألن العذاب ٌكون  -ومعنى }عذاب الحرٌك{، أي: عذاب محرق  لال الزجاج:" 
ه كلمة تمال للشًء ٌوبس من بؽٌرالنار، فؤعلم أن مجازاة هإالء هذا العذاب، ولوله: }ذولوا{ هذ

 .(ٔ)العفو ٌمال ذق ما أنت فٌه، أي: لست بمتخلص منه"

                                                                                                                                                                               

 .2ٔ٘/ٕ(:صٕٖٕٔأخرجه ابن المنذر:) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٕٙٗالوجٌز: (٘)
 .1ٕ5/ٖ(:ص5ٔ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٙٗٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕ5/ٖ(:ص5ٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓانظر: السبعة: (ٓٔ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٙٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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لال أبو عبٌدة: }عذاب الحرٌك{: النار، اسم جامع ٌكون نارا، وٌكون حرٌما وؼٌر حرٌك،  
 .(ٕ)فإذا التهب فهً حرٌك "

الحرٌك{، كما لال الزمخشري:أي:" وننتمم منهم بؤن نمول لهم ٌوم المٌامة: }ذولوا عذاب  
-رضى هللا عنه -أذلتم المسلمٌن الؽصص. ٌمال للمنتمم منه: أحس، وذق. ولال أبو سفٌان لحمزة

 .(ٗ)"(ٖ)«ذق عمك: »
واستعٌر لمباشرة العذاب الذوق، ألن الذوق من أبلػ أنواع المباشرة،  لال أبو حٌان:" 

 وحاستها متمٌزة جدا. والحرٌك:
 بمعنى مإلم. ولٌل: الحرٌك طبمة من طباق جهنم.المحرق فعٌل بمعنى مفعل، كؤلٌم 

 ولٌل: الحرٌك الملتهب من النار، والنار تشمل الملتهبة وؼٌر الملتهبة، والملتهبة أشدها.
والظاهر إن هذا المول ٌكون عند دخولهم جهنم. ولٌل: لد ٌكون عند الحساب، أو عند 

 .(٘)الموت"
 .(ٙ)م سبعٌن ألؾ مرة"لال الحسن: "بلؽنً أنه ٌحرق أحدهم فً الٌو 

 الفوابد:
إثبات سمع هللا عّز وجل، لموله:}لمد سمع هللا{، والسمع هنا بمعنى إدران الصوت وإن  -ٔ

خفً، والمراد هنا: التهدٌد، والعلماء لسموا سمع هللا عّز وجل إلى لسمٌن: السمع بمعنى 
 اإلستجابة، والسمع بمعنى إدران األصوات.

الولاحة والعدوان، وذلن بوصؾ الرّب عّز وجل بؤنه فمٌر، بل بٌان ما علٌه الٌهود من  -ٕ
ولشدة ولاحتهم لالوا: ونحن أؼنٌاء، فهم بذلن أثبتوا الكمال ألنفسهم والنمص هلل عّز وجل، 

 فسبحان هللا عّما ٌصفون.
اعتداء الٌهود على رسل هللا بمتلهم بؽٌر حك، فصار منهم عدوان على ممام التوحٌد  -ٖ

 وممام الرسالة.
أن هإالء سوؾ ٌذولون العذاب باأللم البدنً واأللم النفسً، ففً لوله:}عذاب الحرٌك{:  -ٗ

 ألم بدنً، وفً لوله:}وذولوا{: ألم نفسً، ألن هذا توبٌخ وإهانة، فاألمر هنا للتوبٌخ واإلهانة.
الرّد على من لال بؤن أهل النار الٌذولون العذاب، ألن أجسامهم تؤخذ على النار  -٘

فٌصبحون الٌذولون ألما، لموله:}وذولوا عذاب الحرٌك{، وفٌه بٌان لدرة هللا إذ  وتتكٌؾ بها،
ٌحترق جلود هإالء وتنضج جلودهم وكلما نضجت جلودهم بّدلوا جلودا ؼٌرها، ومع ذلن 

}ثُمَّ اَل ٌَُموُت  الٌموتون مع أن مثل هذا الحرٌك لو أصاب احدا فً الدنٌا لهلن كما لال سبحانه:
 [، فبلٌموت فٌسترٌخ وال ٌحٌا حٌاة هنٌبة.ٌَْٖٔحٌَى{ ]األعلى :  فٌَِها َوالَ 

 المرآن
ٍم ِلْلعَبٌِِد ) ٌَْس ِبَظال  َ لَ ٌِْدٌكُْم َوأَن  ّللا   [1ٕٔ({ ]آل عمران : 1ٕٔ}ذَِلَن بَِما لَد َمْت أَ

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               

 .5ٗٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٕٖٕٔأخرجه ابن المنذر:) (ٕ)
( عن ابن إسحاق. ومن طرٌك ابن إسحاق: رواه الدارلطنً فً ٕٗ/ ٗذكره ابن هشام فً "السٌرة" )(ٖ)

 (.ٕٔ٘/ ٔ"المإتلؾ والمختلؾ" بسنده إلٌه. انظر: "تخرٌج أحادٌث الكشاؾ" للزٌلعً )
ن الجلٌس بن زٌاد الكنانً سٌد األحابٌش مر بؤبى سفٌان وهو ٌضرب فً لال ابن إسحاق فً المؽازي لال: وكا

/ ٓٔ، ولسان العرب ٘ٔ/ ٕوانظر: زاد المسٌر «. ذق عمك»شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح وٌمول 
 )ذوق(. ٕٔٔ - ٔٔٔ

جزاء  فً الصحاح: عاق وعمك، مثل عامر وعمر. وذق عمك: أى ذق« لحمزة رضى هللا عنه: ذق عمك»لوله: 
]ذق عمك[ أي: ذق المتل ٌا عاق كما  :"ٕٕٔ/ٖفعلن ٌا عاق. )ع(، وجاء فً الترؼٌب والترهٌب لموام السنة:ص

 لتلت ٌوم بدر من لتلت
 .2ٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٙ٘ٗ/ٖالبحر المحٌط: (٘)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص5ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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والفعلٌة ذلن العذاب الشدٌد بسبب ما لدَّمتموه فً حٌاتكم الدنٌا من المعاصً المولٌة 
 واالعتمادٌة، وأن هللا لٌس بظبلم للعببد.

ٌِْدٌكُْم { ]آل عمران :  َمْت أَ [، "أي: ذلن العذاب بما الترفته 1ٕٔلوله تعالى: }ذَِلَن بَِما لَدَّ
 .(ٔ)أٌدٌكم من الجرابم"

 .(ٕ)ٌعنً: بما لدمتم، وذكر أٌدٌكم تؤكٌدا" لال السمعانً:"
أي : لولنا لهم ٌوم المٌامة ،  ذولوا عذاب الحرٌك  ، بما أسلفت أٌدٌكم  لال الطبري:"

 .(ٖ)واكتسبتها أٌام حٌاتكم فً الدنٌا"
 .(ٗ)بما سلفت من إجرامكم" لال الواحدي:أي: ذلن العذاب 

أي نكتب ما لالوا ونعالبهم علٌه جزاء لما ارتكبوه. إن لٌل: لم خص الٌد،  لال الراؼب:"
 أفعال بؽٌرها من الجوارح؟ وفٌما ذكره عنهم

لٌل: لما كانت الٌد هً اآللة الصانعة المختصة باإلنسان، فإنه لما كفى كل واحد من 
الحٌوانات بما احتاج إلٌه من األسلحة والمبلبس، وسخره الستعمالها فً الدفع عن نفسه، وخلك 

، ولٌعمل بٌده فوق ما اإلنسان عارٌا من كل ذلن، جعل له الرإٌة والٌد الصانعة، لٌعلم برإٌته
 .(٘)أعطى الحٌوانات، فلما كان للٌد هذه الخصوصٌة صارت تخص بإضافة عمل الجملة إلٌها"

ٍم ِلْلعَبٌِِد{ ]آل عمران :  ٌَْس بَِظبلَّ َ لَ [، "أي: وأنه سبحانه عادل لٌس 1ٕٔلوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)بظالم للخلك"

 .(2)فعل بهم؛ مجازاة لهم على أعمالهم"ٌعنً: أنه ٌفعل ما ٌ لال السمعانً:"
وبؤن هللا َعْدل ال ٌجوُر فٌعالب عبًدا له بؽٌر استحماق منه العموبةَ ،  لال الطبري:أي:"

ولكنه ٌجازي كل نفس بما كسبت ، وٌوفًّ كل عامل جزاء ما عمل ، فجازى الذٌن لال لهم ذلن 
ٌوم المٌامة من الٌهود الذٌن وصؾ صفتهم ، فؤخبر عنهم أنهم لالوا :  إّن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء  

نبٌاء بؽٌر حك بما جازاهم به من عذاب الحرٌك ، بما اكتسبوا من اآلثام ، واجترحوا ، ولتلوا األ
من السٌبات ، وكذبوا على هللا بعد اإلعذار إلٌهم باإلنذار. فلم ٌكن تعالى ذكره بما عالبهم به من 
 إذالتهم عذاب الحرٌك ظالًما ، وال واضعًا عموبته فً ؼٌر أهلها. وكذلن هو جل ثناإه ، ؼٌرُ 

ظبلم أحًدا من خلمه ، ولكنه العادل بٌنهم ، والمتفضل على جمٌعهم بما أحّب من فََواضله 
ونِعمه"

(1). 
وكٌؾ جعل كونه ؼٌر ظبلم للعبٌد شرٌكا الجتراحهم السٌبات فً  لال الزمخشري:"

استحماق التعذٌب؟ للت: معنى كونه ؼٌر ظبلم للعبٌد أنه عادل علٌهم ومن العدل أن ٌعالب 
 .(5)ء منهم وٌثٌب المحسن"المسً
لال الراؼب:" إن لٌل: لم خص لفظ ظبلم الذي هو للتكثٌر فً نفً الظلم فً هذا المكان،  

 ولم ٌمل على ما لال فً لوله: }ال ٌظلم مثمال ذرة{، الذي هو ٌمتضً نفً الظلم للٌله وكثٌره؟
ابا شدٌدا أنه ظبلم لٌل: إنما خص ذلن ألنه لما كان فً الدنٌا لد ٌظن بمن ٌعذب ؼٌره عذ

لبل أن ٌفحص عن حال جرمه، بٌن تعالى ذنبهم، وأنه إذا عالبهم عموبة شدٌدة فلٌس بظبلم لهم، 
 .(ٓٔ)وإن كان لد ٌظن فً الدنٌا بمن ٌفعل ذلن أنه ظبلم. تعالى هللا عن الظلم"

                                                             

 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٔٓٔ-1ٔٓٔ/ٖ.تفسٌر الراؼب األصفهانً:1ٖ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .2ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٗالوجٌز: (ٗ)
 .ٕٓٓٔ-5ٔٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .2ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٕٓٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(ٓٔ)
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 الفوابد:
 إثبات األسباب، تإخذ من لوله تعالى:}ذلن بما لّدمت أٌدٌكم{. -ٔ
 ن هللا عّز وجل.نفً الظلم ع -ٕ
 أن هللا ٌخبر عما ٌخبر من صفاته لتطٌن الخلمـ لموله:}وأن هللا لٌس بظبّلم للعبٌد{. -ٖ
جواز اطبلق البعض على الكل إذا وجدت لرٌنة تدل علٌه، لموله:}بما لّدمت أٌدٌكم{،  -ٗ

 فالٌد بعض اإلنسان لكن المرٌنة تدل على أن المراد الكل، ٌعنً: بما لّدمتم.
 المرآن

ٌْنَا أاَل  نُْإِمَن ِلَرُسوٍل َحت ى ٌَؤْتٌَِنَا بِمُْربَاٍن تَؤْكُلُهُ الن ارُ  َ َعِهَد إِلَ ْم }ال ِذٌَن لَالُوا إِن  ّللا   لُْل لَْد َجاَءكُ
({ ]آل عمران : 1ُٖٔرسٌُل ِمْن لَْبِلً بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِال ِذي لُْلتُْم فَِلَم لَتَْلتُُموهُْم إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن )

ٔ1ٖ] 
 التفسٌر:

ق َمن جاءنا  هإالء الٌهود حٌن ُدعُوا إلى اإلسبلم لالوا: إن هللا أوصانا فً التوراة أال نصّدِ
ٌمول: إنه رسول من هللا، حتى ٌؤتٌنا بصدلة ٌتمرب بها إلى هللا، فتنزل نار من السماء فتحرلها. 

ه لد جاء آباءكم رسٌل من لِبلً بالمعجزات : أنتم كاذبون فً لولكم؛ ألن-أٌها الرسول-لل لهم 
والدالبل على صدلهم، وبالذي للتم من اإلتٌان بالمربان الذي تؤكله النار، فَِلَم لَتَل آباإكم هإالء 

 األنبٌاء إن كنتم صادلٌن فً دعواكم؟
 فً سبب نزول اآلٌة جوه:

رؾ ومالن بن عن الكلبً: "نزلت فً كعب بن األش (ٔ)أحدها: ذكر الواحدي والثعلبً
الضٌؾ ووهب بن ٌهوذا وزٌد بن تابوة وفً فنحاص بن عازوراء وحًٌ بن أخطب، أتوا 

فمالوا: تزعم أن هللا بعثن إلٌنا رسوال، وأنزل علٌن كتابا، وأن هللا لد عهد إلٌنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

ا بمربان تؤكله النار، فإن جبتنا به فً التوراة أن ال نإمن لرسول ٌزعم أنه من عند هللا حتى ٌؤتٌن
 .(ٕ)صدلنان، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

والثانً: أخرج ابن أبً حاتم عن العبلء بن بدر لال: "كانت رسل تجًء بالبٌنات، ورسل 
عبلمة نبوتهم أن ٌضع أحدهم لحم البمر على ٌده، فتجٌا نار من السماء، فتؤكله، فؤنزل هللا 

 .(ٖ)رسل من لبلً بالبٌنات وبالذي للتم{"تعالى: }لد جاءكم 
عن جوٌبر، عن الضحان:" لالوا: ٌا دمحم إن تؤتنا بمربان تؤكله النار والثالث: وروي 

صدلنان، وإال فلست بنبً، فمال هللا تعالى: }لد جاءكم رسل من لبلً بالبٌنات وبالذي للتم{، أي: 
 .(ٗ)جاءكم بالبٌنات وبالمربان الذي تؤكله النار"

ٌَنَا بِمُْربَاٍن تَؤْكُ   ٌَؤْتِ ٌْنَا أاَلَّ نُْإِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى  َل َ َعِهَد إِ لُهُ النَّاُر{ لوله تعالى: }الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
[، " أي: هم الذٌن لالوا إِن هللا أمرنا وأوصانا فً التوراة، أن ال نصدق 1ٖٔ]آل عمران : 

 .(٘)أن ٌمّدم لربناناً فتنزل نار من السماء فتؤكله"لرسول حتى ٌؤتٌنا بآٌة خاصة وهً 
 .(ٙ)كذبوا على هللا" لال الحسن:" 
لمد سمع هللا لول الذٌن لالوا : إن هللا أوصانا ، وتمدم إلٌنا فً كتبه  لال الطبري:أي:" 

ق رسوال فٌما ٌمول إنه جاء به من عند هللا من أمر ونهً وؼٌر  وعلى ألسن أنبٌابه أن ال نصّدِ
ب به العبد إلى ربه من صدلة"ذ  .(2)لن  حتى ٌجٌبنا بمربان ، وهو ما تمرَّ

                                                             

 .ٖٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖٗٔأٌباب النزول: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٓٓٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٔٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص52٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .]بتصرؾ[.1ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
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لال الثعلبً:" لال المفسرون: كانت المرابٌن والؽنابم تحل لبنً إسرابٌل، فكانوا إذا لربوا  
لربانا وؼنموا ؼنٌمة فإن تمبل منهم ذلن جاءت نار بٌضاء من السماء ال دخان لها ولها دوي 

المربان وتلن الؽنٌمة وتحرلهما، فٌكون ذلن عبلمة المبول، وإذا لم ٌمبل بمً وحفٌؾ، فتؤكل ذلن 
على حاله... ومعنى اآلٌة تكذٌبهم ٌا دمحم إٌان مع علمهم بصدلن، كمتل آبابهم األنبٌاء مع اإلتٌان 

 .(ٔ)بالمربان والمعجزات"
كان الرجل ٌتصدق ، فإذا تُمُّبِل منه ، أنزلت علٌه ناٌر من السماء  لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)فؤكلته"
كان الرجل إذا تصدق بصدلة فتُمُّبِلت منه ، بعث هللا ناًرا من السماء  لال الضحان:" 

 .(ٗ). وعنه أٌضا لال:" هم الٌهود"(ٖ)فنزلت على المربان فؤكلته"
نت بنو إسرابٌل ٌذبحون هلل فٌؤخذون الثروب عطاء: "كاعن  (٘)ذكر الثعلبً والواحدي 

وأطابب اللحم فٌضعونها فً وسط البٌت والسمؾ مكشوؾ، فٌموم النبً فً البٌت وٌناجً ربه، 
وبنو إسرابٌل خارجون حول البٌت، فتنزل نار فتؤخذ ذلن المربان فٌخر النبً ساجدا فٌوحً هللا 

 .(ٙ)عز وجل إلٌه بما شاء"
السدي: "إن هللا تعالى أمر بنً إسرابٌل فً التوراة: من عن  (2)يوذكر الثعلبً والواحد 

جاءكم من أحد ٌزعم أنه رسول فبل تصدلوه حتى ٌؤتٌكم بمربان تؤكله النار حتى ٌؤتٌكم المسٌح 
ودمحم، فإذا أتٌاكم فآمنوا بهما فإنهما ٌؤتٌان بؽٌر لربان، لال هللا تعالى إلامة للحجة علٌهم: لل ٌا 

م ٌا معشر الٌهود }رسل من لبلً بالبٌنات وبالذي للتم{، من المربان، }فلم دمحم لد جاءك
لتلتموهم{، ٌعنً: زكرٌا وٌحٌى وسابر من لتلوا من األنبٌاء، وأراد بذلن أسبلفهم، فخاطبهم 

 .(1)بذلن ألنهم رضوا بفعل أسبلفهم"
استثناء المسٌح لال ابن حجر:" إن ثبت هذا الذي نمله السدي من أنهم حذفوا من التوراة  

 .(5)ودمحم أزال أشكااًل كبًٌرا"
و}المربان{: "البّر الذي ٌتمرب به إلى هللا، وأصله المصدر، من لولن: لرب لربانا، ومثل  

 .(ٓٔ)الكفران والرجحان والخسران، ثم سمً به نفس المتمرب به"
 اسم لما ٌتمرب به إلى هللا تعالى، وكثر استعماله فً لال الراؼب:"}المربان{: 

 .(ٔٔ)النسٌكة"
وكان عٌسى بن عمر ٌمرأ: }لربان{، فبضم الراء والماؾ، كما ٌمال فً جمع ظلمة:  

 .(ٕٔ)ظلمات، وفً جمع حجرة: حجرات
ٌِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُ  [، " أي: 1ْٖٔم{ ]آل عمران : لوله تعالى:} لُْل لَْد َجاَءكُْم ُرسٌُل ِمْن لَْبِلً بِاْلبَ

لل لهم ٌا دمحم: لد جاءتكم رسٌل لبلً بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق 
 .(ٔ)نبوتهم وبالذي ادعٌتم"

                                                             

 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٔ)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/2(:ص1ٖٔٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٗٗ/2(:ص1ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص55٘ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . 5ٕ٘/ٔانظر: التفسٌر البسٌط: (٘)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٙ)
كانت بنو إسرابٌل ٌذبحون هلل، فٌؤخذون الثروب وأطاٌب اللحم  . وفٌه:"5ٕ٘/ٔانظر: التفسٌر البسٌط: (2)
ضعونها وسط البٌت، والسمؾ مكشوؾ، فٌموم النبً وٌناجً ربه، وبنو إسرابٌل خارجون حول البٌت، فتنزل فٌ

 نار بٌضاء لها حفٌؾ وال دخان لها، فتؤكل ذلن المربان".
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(1)
 .1ٔٓ/ٕالعجاب: (5)
 .5ٕ٘/ٔالتفسٌر البسٌط للواحدي: (ٓٔ)
 .ٕٔٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(ٔٔ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
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هذا رد علٌهم فً ممالتهم وتبٌٌن إلبطالهم، أي: لد جاءكم رسل باآلٌات  لال ابن عطٌة:"
من أمر المربان فلم لتلتموهم ٌا بنً إسرابٌل المعنى بل هذا الباهرة البٌنة، وفً جملتها ما للتم 

منكم تعلل وتعنت، ولو أتٌتكم بالمربان لتعللتم بؽٌر ذلن، وااللتراح ال ؼاٌة له، وال ٌجاب كل 
ممترح، ولم ٌجب هللا ممترحا إال ولد أراد تعذٌبه وأن ال ٌمهله، كموم صالح وؼٌرهم، وكذلن لٌل 

 .(ٕ)فؤبى، ولال: بل أدعوهم وأعالجهم"لدمحم فً التراح لرٌش 
لل لهم: }لد جاءكم رسل من لبلً بالبٌنات{، ٌعنً: -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبٌه -عز وجل -لال مماتل:" فمال

 .(ٖ)التبٌٌن باآلٌات، }وبالذي للتم{، من أمر المربان"
لل ، ٌا دمحم ، لد جاءكم رسل من لبلً بالحجج الدالة على صدق نبوتهم  لال الطبري:أي:"

وحمٌمة لولهم وبالذي ادَّعٌتم أنه إذا جاء به لزمكم تصدٌمه واإللرار بنبوته، من أكل النار لُربانه 
ب هلل داللة على صدله"  .(ٗ)إذا لرَّ

[، " أي: فلم كذبتموهم 1ٖٔ]آل عمران :  لوله تعالى:} فَِلَم لَتَْلتُُموهُْم إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{
 .(٘)"ولتلتموهم إِن كنتم صادلٌن فً دعواكم اإِلٌمان باهلل والتصدٌك برسله؟

 .(ٙ)لال الضحان:" فلم كذبتموهم، }لتلتموهم إن كنتم صادلٌن{؟"
 .(2)تمولون"}إن كنتم صادلٌن{بما  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" فلم لتلتم أنبٌاء هللا من لبل دمحم

أى إن كان امتناعكم عن اإلٌمان ألجل هذا، فلم لم تإمنوا بالذٌن أتوا به ولم  لال النسفً:"
 .(1)لتلتموهم؟ }إِن كُنتُْم صادلٌن{ فً لولكم إنما نإخر اإلٌمان لهذا"

عن أبً ٌزٌد المرادي، عن العبلء بن بدر:" للت: أرأٌت لوله: }فلم لتلتموهم{، وهم لم 
 .(5)؟ لال: بمواالتهم من لتل األنبٌاء"ٌدركوا ذلن

كان بٌن الذٌن لتلوا وبٌن الذٌن لالوا: إن هللا عهد إلٌنا إلى آخر  روي عن الشعبً أنه لال:"
 .(ٓٔ)سبعمابة سنة" -اآلٌة

  .(ٔٔ)فً لوله: }فلم لتلتموهم إن كنتم صادلٌن{، لال: ألنهم رضوا عملهم"وعنه أٌضا: "
وإنما أعلم هللا عباده بهذه اآلٌة : أّن الذٌن وصؾ صفتهم من الٌهود الذٌن  لال الطبري:"

كانوا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لن ٌَْعدوا أن ٌكونوا فً كذبهم على هللا وافترابهم على ربهم 
ته  وهم ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً وتكذٌبهم محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهم ٌعلمونه صادلًا محمًّا ، وجحودهم نبوَّ

( إال كمن مضى من أسبلفهم ٔعهد هللا تعالى إلٌهم أنه رسوله إلى خلمه ، مفروضة طاعته )
الذٌن كانوا ٌمتلون أنبٌاء هللا بعد لطع هللا عذرهم بالحجج التً أٌدهم هللا بها ، واألدلة التً أبان 

 .(ٕٔ)صدلهم بها ، افتراء على هللا ، واستخفافًا بحموله"
 الفوابد:

من البٌنات بناء على ما اّدعوه من  -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان تعّنت الٌهود الذٌن رّدوا ما جاء به النبً -ٔ
 هذه اآلٌة.

                                                                                                                                                                               

 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٕ/ٖ(:صٗٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٖٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص5ٙ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٕٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓ٘ٗ-5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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أنه ٌنبؽً عند المخاصمة إفحام الخصم بما ٌدعٌه لٌكون ذلن أبلػ فً دحض حّجته،  -ٕ
ٌِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُْم فَِلَم لَتَْلتُُموهُْم إِْن كُْنتُْم }لُْل لَْد َجاَءكُْم ُرسٌُل ِمْن لَْبِلً  ٌإخذ من لوله: بِاْلبَ

 َصاِدلٌَِن{.
أن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم جاءوا بالبٌنات الدالة على رسالتهم وال بد من هذا عمبل  -ٖ

ا آمن على مثله :"ما من نبً من األنبٌاء إال أعطً من اآلٌات م-ملسو هيلع هللا ىلص-كما هو والع شرعا، لال 
ًّ فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعا ٌوم المٌامة"  .(ٔ)البشر، وإنما كان الذي أوتٌت وحٌا أوحاه هللا إل

إلامة الحجة على هإالء الذٌن ادعوا هذه الدعوى، ألنهم لتلوا األنبٌاء الذٌن جاإوا بما  -ٗ
 لالوه.

 المرآن
َب ُرسٌُل ِمْن لَْبلِ  بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر )}فَِإْن َكذ بُوَن فَمَْد كُذِّ  ({ ]آل1َٗٔن َجاُءوا بِاْلبٌَِّنَاِت َوالزُّ

 [1ٗٔعمران : 
 التفسٌر:

هإالء الٌهود وؼٌرهم من أهل الكفر، فمد كذَّب المبطلون كثًٌرا  -أٌها الرسول-فإن كذَّبن 
لكتب من المرسلٌن ِمن لبلن، جاءوا ألوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات، وا

 السماوٌة التً هً نور ٌكشؾ الظلمات، والكتاِب البٌِّن الواضح.
َب ُرُسٌل ِمْن لَْبِلَن{ ]آل عمران :  [، " أي: فبل ٌحزنن 1ٗٔلوله تعالى: }فَإِْن َكذَّبُوَن فَمَْد كُذِّ

 .(ٕ)ٌا دمحم تكذٌب هإالء لن، فإِنهم إِن فعلوا ذلن فمد كذَّبت أسبلفهم من لبُل رسل هللا"
ي نبٌه  الضحان:" لال  مثل ذلن. (٘)، وابن جرٌج(ٗ). وروي عن لتادة(ٖ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌعّزِ

 .(ٙ)لٌصبر على تكذٌبهم فلست بؤول رسول كذب" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌعزي نبٌه
وهذا تعزٌة من هللا جل ثناإه نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص على األذى الذي كان ٌناله من  لال الطبري:"

 .(2)الٌهود وأهل الشرن باهلل من سابر أهل الملل"
أي :ال ٌوهنن تكذٌب هإالء لن ، فلن أسوة من لبلن من الرسل الذٌن  لال ابن كثٌر:"

 .(1)كُذبوا"
[، " أي: كذبوهم مع أنهم جاءوهم 1ٗٔنَاِت{ ]آل عمران : لوله تعالى:} َجاُءوا بِاْلبٌَِّ 

 .(5)"بالبراهٌن الماطعة والمعجزات الواضحة
 .(ٓٔ)لال مماتل:" ٌعنً: باآلٌات"

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:أي:" مع ما جاإوا به من }البٌنات{، وهً: الحجج والبراهٌن الماطعة"
تعالى: "}بالبٌنات{، لال:الحبلل  أخرج ابن ابً حاتم عن السدي، عن أصحابه فً لول هللا

 .(ٕٔ)والحرام"
بُِر {] [، "أي: وبالكتب السماوٌة المملوءة بالِحَكم 1ٗٔآل عمران : لوله تعالى:} َوالزُّ

 .(ٖٔ)والمواعظ"

                                                             

 (.51ٔٗرواه البخاري) (ٔ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٔ٘ٗ/2(:ص1ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٕ/ٖ(:ص٘ٓٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔ٘ٗ/2(:ص1ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٓ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٕ-2ٕٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٖ(:ص2ٓٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٕفاسٌر:صفوة الت (ٖٔ)
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 .(ٔ)وهً الصحؾ" لال الزمخشري:"
 .(ٕ)لال مماتل:"ٌعنً: بحدٌث ما كان لبلهم والمواعظ "

بـ}الزبر{: أحادٌث من كان لبلهم، نظٌرها فً سورة الحج ولال عكرمة والوالدي: "ٌعنً: 
 .(ٖ)والمبلبكة"

بُرِ  أخرج ابن ابً حاتم عن السدي، عن أصحابه فً لول هللا تعالى: "} {، لال:كتب َوالزُّ
 .(ٗ)األنبٌاء"

 .(٘)وهً الكتب المتلماة من السماء ، كالصحؾ المنزلة على المرسلٌن" لال ابن كثٌر:"
فإنه جمع  "زبور" ، وهو الكتاب ، وكل كتاب فهو : زبور ، ومنه لول امرئ و}الزبر{:  

 :(ٙ)المٌس
 (2)ِلمْن َطلٌل أَْبَصْرتُهُ فََشَجاِنً؟                كَخّطِ َزبُوٍر فً َعِسٌٍب ٌََمانًِ

 :(1)ونمل الثعلبً عن بعضهم أن }الزبور{: "هو الكتاب الحسن، حكاه المفضل وأنشد
 .(5)خط الدوي          ٌحبره الكاتب الحمٌري"عرفت الدٌار ك

لال الزجاج:" }الزبر{: جمع زبور، والزبور: كل كتاب ذو حكمة، وٌمال: زبرت إذا كتبت، 
 .(ٓٔ)وزبرت، إذا لرأت"
 إن لٌل: لم لال: }والزبر والكتاب{ والزبور هو الكتاب؟ لال الراؼب:"

ى الحكمة العملٌة دون األحكام لٌل: لد لال بعضهم: الزبور هو الكتاب الممصور عل
الشرعٌة، والكتاب فً تعارؾ المرآن ما ٌتضمن األحكام، ولهذا جاء فً عامة المرآن كتاب 
وحكمة،}ففصل ٌٌنهما لهذا، واستعمل الكتابة فً معنى اإلٌجاب، فعلى هذا اشتماله من زبرت 

 الشًء أي حكمته.
 ل لما لد فصل.ولٌل: الزبور اسم لما أجمل ولم ٌفصل، والكتاب ٌما

 لٌل: واشتماله من الزبرة أي المطعة من الحدٌد التً تركت بحالها.
 :(ٔٔ)وعلى هذا لال الشاعر

 وما السٌؾ إال زبرة لو تركتها        على الحالة األولى لما كان ٌمطع
 .(ٕٔ)ولٌل: الزبور ها هنا اسم للزاجر من لولهم: زبرته أي زجرته"

بُِر{[وهذا الحرؾ]} لال الطبري:" بُِر{  بؽٌر   الزُّ فً مصاحؾ أهل الحجاز والعراق :  }َوالزُّ
بُِر{  بالباء ، مثل الذي فً  سورة فاطر]  .(ٖٔ)["ٕ٘باء  ، وهو فً مصاحؾ أهل الشام :  }وبالزُّ

"والكتاب الواضح الجلً كالتوراة [،أي: 1ٗٔلوله تعالى:}َواْلِكتَاِب اْلُمِنٌِر{ ]آل عمران : 
 .(ٔ)واإِلنجٌل"

                                                             

 .1ٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٖ(:ص1ٓٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
، وهو مطلع لصٌدته. لال الشنتمرى فً شرح البٌت :  ٌمول : نظرت إلى هذا الطلل فشجانً  1ٙٔدٌوانه : (ٙ)

أحزننً. ولوله :  كخط زبور  ، أي لد درس وخفٌت آثاره ، فبل ٌرى منه إال مثل الكتاب فً فشجانً ، أي : 
الخفاء والدلة. والزبور : الكتاب. ولوله :  فً عسٌب ٌمان  ، كان أهل الٌمن ٌكتبون فً عسٌب النخلة عهودهم 

 وصكاكهم. وٌروى :  عسٌب ٌمانً  ، على اإلضافة ، أراد : فً عسٌب رجل ٌمان.
 .ٔ٘ٗٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٗ/ 1كتاب العٌن: (1)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .5٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 . ولم أتعرؾ على لابله فٌما توفرت لدّي من المصادر.ٕٗٓٔ/ٖالبٌت من شواهد الراؼب فً تفسٌره: (ٔٔ)
 .ٕٗٓٔ-ٕٕٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕٔ)
 .ٕٕٔ، وانظر: السبعة:ٔ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)



ٔٔٓ 
 

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: المضًء البٌّن الذي فٌه أمره ونهٌه"
 .(ٖ)أي : الَبٌن الواضح الجلً" لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)لال الزمخشري:أي:" التوراة واإلنجٌل والزبور"
وٌعنً : بـ}الكتاب{: التوراة واإلنجٌل. وذلن أن الٌهود كذَّبت عٌسى وما  لال الطبري:"

فت ما جاء به موسى علٌه السبلم من صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وبدلت عهده إلٌهم فٌه ، وأن  جاء به ، وحرَّ
 .(٘)النصارى جحدت ما فً اإلنجٌل من نعته ، وؼٌرت ما أمرهم به فً أمره"

: فإنه ٌعنً : الذي ٌُنٌر فٌبٌن الحك لمن التبس علٌه وٌوضحه، وهو من  ولوله:}المنٌر{
النور  واإلضاءة ، ٌمال :  لد أنار لن هذا األمر  ، بمعنى : أضاء لن وتبٌن ،  فهو ٌنٌر إنارة ، 

 . (ٙ)والشًء منٌرٌ 
 الفوابد:

 ما أصاب ؼٌره. ، وٌتفّرغ علٌها أم ٌتسلى اإلنسان فً كل-ملسو هيلع هللا ىلص-تسلٌة الرسول -ٔ
أن الرسل ٌإذون بالتكذٌب، ولٌس شٌبا أشك على النفس من التكذٌب فٌمن جاء  -ٕ

 بالصدق.
ٌّنات. -علٌهم الصبلة والسبلم–أن الرسل  -ٖ  البد أن ٌإٌدوا بالب
أن الرسل السابمٌن كلهم جاإوا بكتاب، فما من رسول إال ومعه كتاب، وٌإٌد هذا لوله  -ٗ
سَُلنَا بِاْلبٌَِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس ِباْلِمْسِط َوأَْنَزْلنَا }لَمَْد أَْرَسْلنَا رُ  تعالى:

 َ ٌِْب إِنَّ َّللاَّ ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ َوُرسُلَهُ ِباْلؽَ ِزٌٌز{  لَِويٌّ عَ اْلَحِدٌَد فٌِِه بَؤٌْس َشِدٌٌد َوَمَنافُِع ِللنَّاِس َوِلٌَْعلََم َّللاَّ
 [.ٕ٘]الحدٌد : 

أن الكتب السابمة ككتابنا كلها تنٌر الطرٌك لمن أراد المسٌر، وأعظمها إنارة المرآن  -٘
 العظٌم، ولهذا كان مهٌمنا على ما سبك من الكتب، فكل الكتب التً سبمت منسوخة

 المرآن
اْلِمٌَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن الن اِر َوأُْدِخَل اْلَجن َة  }كُلُّ نَْفٍس ذَائِمَةُ اْلَمْوِت َوإِن َما تَُوف ْوَن أُُجوَركُْم ٌَْومَ 

ْنٌَا إاِل  َمتَاعُ اْلغُُروِر )  [1٘ٔ({ ]آل عمران : 1٘ٔفَمَْد فَاَز َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ
 التفسٌر:

كل نفس ال بدَّ أن تذوق الموت، وبهذا ٌرجع جمٌع الخلك إلى ربهم؛ لٌحاسبهم. وإنما تُوفَّون 
اه من النار وأدخله أج وركم على أعمالكم وافٌة ؼٌر منموصة ٌوم المٌامة، فمن أكرمه ربه ونجَّ

وا بها.  الجنة فمد نال ؼاٌة ما ٌطلب. وما الحٌاة الدنٌا إال متعة زابلة، فبل تؽترُّ
 [،أي:" كل نفس ال بدَّ أن تذوق1٘ٔلوله تعالى: }كُلُّ َنْفٍس ذَابِمَةُ اْلَمْوِت{ ]آل عمران : 

 . (2)الموت"
 .(1)لال مماتل:" ثم خوفهم فمال: }كل نفس ذابمة الموت{"

لال الواحدي:" وهذا وعد من هللا تعالى بالموت، ووعٌد للمكذبٌن بالمرآن، ألنهم إذا ماتوا 
 .(5)حصلوا على خسران وحسرة"

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘ٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٓ٘/ٔوجٌز:ال (5)
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أي كل نفس تذوق طعم مفارلة البدن وتحس به، وفى هذا إٌماء إلى أن  لال المراؼً:"
النفس ال تموت بموت البدن، ألن الذي ٌذوق هو الموجود، والمٌت ال ٌذوق. فالذوق شعور ال 

 .(ٔ)ٌجس به إال الحً"
ٌخبر تعالى إخباًرا عاًما ٌعم جمٌع الخلٌمة بؤن كل نفس ذابمة الموت ،  لال ابن كثٌر:"

ٌَْها فَاٍن. َوٌَْبَمى َوْجهُ َربَِّن ذُو اْلَجبلِل َواإلْكَراِم { فهو تعالى وحده هو الحً  كموله : } كُلُّ َمْن َعلَ
الذي ال ٌموت واإلنس والجن ٌموتون ، وكذلن المبلبكة وحملة العرش ، وٌنفرد الواحد األحد 

ٌها تعزٌة لجمٌع الناس ، فإنه ال المهار بالدٌمومة والبماء ، فٌكون آخًرا كما كان أوال وهذه اآلٌة ف
ٌبمى أحد على وجه األرض حتى ٌموت ، فإذا انمضت المدة وفََرَؼت النطفة التً لدر هللا 

ألام هللا المٌامة وجازى الخبلبك بؤعمالها جلٌلها وحمٌرها  -وجودها من صلب آدم وانتهت البرٌة 
 .(ٕ)ال ذرة"، كثٌرها وللٌلها ، كبٌرها وصؽٌرها ، فبل ٌظلم أحدا مثم

فإن لال لابل: ال ٌخفً أن كل نفس تموت، فؤٌش الفابدة فً لوله: }كل نفس  لال السمعانً:"
 .(ٖ)ذابمة الموت{ ؟ لٌل: أراد به: التزهٌد بالدنٌا، ٌعنً: أن النفوس إلى الفناء؛ فتزهدوا بالدنٌا"

و لوله: }وال وتخصٌص الذوق هاهنا من حٌث إنه ذكر الباخلٌن بالمال، وه لال الراؼب:"
ٌحسبن الذٌن ٌبخلون بما آتاهم هللا. . .{ اآلٌة، وأعظم البخل بالمال ٌكون خشٌة من فمدان الطعام 
الذي به لوام األبدان، ولهذا ذكر أألكل فً عامة المواضع التً ذكر فٌها احتجاز المال، نحو 

ن بالذوق أن الذي ٌخافونه }وال تؤكلوا أموالكم{، ولوله: }إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى{، فبٌ
 .(ٗ)طعام البد منه"

[، لالت ٕٙلما نزل لوله تعالى: }كل من علٌها فان{ ]الرحمن: نمل السمرلندي عن الكلبً:"
المبلبكة: هلن أهل األرض، فلما نزل: }كل نفس ذابمة الموت{، أٌمنت المبلبكة أنها هلكت 

 .(٘)معهم"

باإلضافة، ولرأ األعمش: }ذابمة{ بالتنوٌن، }الموت{ نصبا، ولرأه العامة: } ذَابِمَةُ اْلَمْوِت{: 
 :(ٙ)ولال: ألنها لم تذق بعد، ولال أمٌة بن الصلت

 .(2)من لم ٌمت عبطة ٌمت هدما           للموت كؤس والمرء ذابمها
ٌَاَمِة { ]آل عمران :  إنما تُعطون [،" أي:و1٘ٔلوله تعالى:}َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَركُْم ٌَْوَم اْلِم

 .(1)جزاء أعمالكم وافٌاً ٌوم المٌامة"
 . (5)لال الثعلبً:أي:" توفون جزاء أعمالكم ٌوم المٌامة إن خٌرا فخٌر وإن شرا فشر"

لال أبو السعود:" أي تعطون أجزٌة أعمالكم على التمام والكمال}ٌوم المٌامة{ أي ٌوم لٌامكم 
أجورهم ٌصل إلٌهم لبله كما ٌنبا عنه لوله علٌه  من المبور وفً لفظ التوفٌة إشارة إلى أن بعض

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«المبر روضة من رٌاض الجنة أو حفرة من حفر النٌران:»الصبلة والسبلم 
[، "أي: فمن 1٘ٔلوله تعالى:}فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَمَْد فَاَز{ ]آل عمران : 

 .(ٕٔ)دخل الجنة فمد فاز بالسعادة السرمدٌة والنعٌم المخلّد"نُحً عن النار وأُْبِعد عنها، وأُ 

                                                             

 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .2ٕٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .ٕٕٗ/ٖ، وتفسٌر العلبً:11ٔ/ ٙانظر: لسان العرب:  (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً:(5)
(، 1ٖٙٔ(، والطبرانً فً المعجم األوسط )ٕٓٙٗجزء من حدٌث طوٌل، أخرجه الترمذي فً السنن )(ٓٔ)

 .1ٔٔ/ ٕ، وكشؾ الخفاء 5ٔٔو  1ٔٔ/ ٗوالمنذري فً الترؼٌب والترهٌب 
 . ٖٕٔ/ٕتفسٌر أبً السعود:(ٔٔ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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لال الثعلبً:أي:" نجا وأزٌل عن النار، }وأدخل الجنة فمد فاز{، ظفر بما ٌرجوا ونجا مما 
 .(ٔ)ٌخاؾ"

 .(ٕ)أي : من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة ، فمد فاز كل الفوز" لال ابن كثٌر:"
لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "َمْوضع سوط فً الجنة خٌٌر  -عنهرضً هللا -عن أبً هرٌرة 

 . (ٖ)من الدنٌا وما فٌها ، الرإوا إن شبم : } فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَمَْد فَاَز {"
{ مصدر، الفوز: إدران األمنٌة. والمفازة فً لوله: }فبل تحسبنهم بمفازة لال الراؼب:"

وٌمال للمهلكة: مفازة تفاإال، والصحٌح أنهم لما رأوها تارة سببا للفوز، وتارة سببا للهبلن 
سموها باالسمٌن، وذلن بنظرٌن مختلفٌن، وكذا لولهم: هلن، وفاز، إذا مات، كؤنه ربً الموت 

ة ونعٌم فً بعض الناس هبلكا له، وفً بعضهم فوزا له، إما لكونه متبلؽا بذلن إلى فوز اآلخر
األبد، وإما لخبلصهم من شدة ٌرى الموت فً جنبها فوزا، وكذا النٌة أراها واألمنٌة من أصل 

 .(ٗ)واحد بنحو هذٌن النظرٌن"
لال الربٌع: "إن آخر من ٌدخل الجنة ٌعطى من النور بمدر مادام ٌحبو فهو فً النور حتى 

 .(٘)ة فمد فاز{"تجاوز الصراط، فذلن لوله: }فمن زحزح عن النار وأدخل الجن
ٌَا إِالَّ َمتَاعُ اْلؽُُروِر{ ]آل عمران :  ْن [، "أي: لٌست الدنٌا إِال 1٘ٔلوله تعالى:}َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ

 .(ٙ)دار الفناء ٌستمتع بها األحمك المؽرور"
 .(2)}الؽرور{، ٌعنً: زٌنة الدنٌا" لال أبو مالن:"

رور{: هً متاع مترون أوشكت وهللا الذي ال إله عن لتادة: "}وما الحٌاة الدنٌا إال متاع الؽو
 .(1)وال لوة إال باهلل" -إن استطعتم -إال هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة هللا

 .(1)باهلل"
ده :"} وما الحٌاة الدنٌا إال متاع الؽرور{، لال: زاد الراعً، عبد الرحمن بن سابطعن  تزّوِ

 .(5)"، أو الشًء ٌشرب علٌه اللبن الكّؾ من التمر، أو الشًء من الدلٌك
وما لذّات الدنٌا وشهواتها وما فٌها من زٌنتها وزخارفها إال متعة،  لال الطبري:أي:"

ٌمتعكموها الؽرور والخداع المضمحّل الذي ال حمٌمة له عند االمتحان ، وال صحة له عند 
علٌكم بالفجابع والمصابب  االختبار، فؤنتم تلتذون بما متعكم الؽرور من دنٌاكم ، ثم هو عابد

والمكاره. ٌمول تعالى ذكره : وال تركنوا إلى الدنٌا فتسكنوا إلٌها ، فإنما أنتم منها فً ؼرور 
ذهب فً تؤوٌله هذا ، إلى أن معنى  (ٓٔ)تمتَّعون ، ثم أنتم عنها بعد للٌل راحلون، فكؤن ابن سابط 

لِّػ َمْن تمتعه وال ٌكفٌه لسفره. وهذا التؤوٌل ، وإن اآلٌة : وما الحٌاة الدنٌا إال متاعٌ للٌٌل ، ال ٌُب
كان وجًها من وجوه التؤوٌل ، فإن الصحٌح من المول فٌه هو ما للنا. ألن  الؽرور  إنما هو 
الخداع فً كبلم العرب. وإذ كان ذلن كذلن ، فبل وجه لصرفه إلى معنى الملة ، ألن الشًء لد 

                                                             

 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٔ)
 .21ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
( والترمذي فً السنن برلم 1ٖٗ/ٕورواه أحمد فً مسنده )، 1ٖٖ/ٖ(:صٓٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
( ولال : "على شرط مسلم" ووافمه الذهبً ، كلهم من طرٌك دمحم بن 55ٕ/ٕ( ، والحاكم فً المستدرن )5ٕٕٖ)

هرٌرة وله شواهد من حدٌث سهل بن سعد فً عمرو عن أبً سلمة به. وللحدٌث طرق أخرى عن أبً 
( انظر الكبلم علٌه موسعا فً : السلسلة ٔٗٔ/ٖالصحٌحٌن، ومن حدٌث أنس بن مالن عند أحمد فً المسند )

 (.521ٔالصحٌحة لؤللبانً برلم )
 .ٕٙٓٔ-ٕ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٔٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٕ:صفوة التفاسٌر (ٙ)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٗٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٖٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٕٔٙٗ، وأخرجه عن األعمش ابن أبً حاتم)ٕ٘ٗ/2(:ص1ٖٔٗأخرجه الطبري) (5)
 انظر: المول السابك. (ٓٔ)
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وال ؼرور. وأما الذي هو فً ؼرور ، فبل الملٌل ٌصح ٌكون للٌبل وصاحبه منه فً ؼٌر خداع 
 .(ٔ)له وال الكثٌر مما هو منه فً ؼرور"

متاع الؽرور مثل المدر والمارورة والسكرجة ونحو » لال السمرلندي لال ابن عباس:"
 «. ذلن، ألن ذلن ال ٌدوم، وكذلن الدنٌا تزول وتفنى وال تبمى

الكسر، وال ٌصلحه الجبر. وٌمال: كزاد المسافر، وٌمال: هو مثل الزجاج الذي ٌسرع إلٌه 
 .(ٕ)"ٌسرع إلٌه الفناء فكذلن الدنٌا

لال الثعلبً:" ٌعنً: منفعة ومتعة، كالفؤس والمدر والمصعة، ثم ٌزول وال ٌبمى، لاله أكثر 
 .(ٖ)المفسرٌن"

لهو لال الماترٌدي:أي:" حٌاة الدنٌا للدنٌا لعب ولهو وؼرور، ولآلخرة: لٌست بلعب وال 
وال ؼرور. وأصل الؽرور: هو أن ٌتراءى الشًء فً ظاهره حسنا مموها؛ ٌؽتر بها كل ناظر 

 إلٌها ظاهرا، فإذا نظر فً باطنها وجدها لاتلة مهلكة، نعوذ باهلل من االؼترار بها.
 .(ٗ)لعب ولهو، وعند المإمنٌن حكمة" -على ما عند أولبن الكفرة-ولٌل: الحٌاة الدنٌا 

تصؽًٌرا  لشؤن الدنٌا ، وتحمًٌرا ألمرها ، وأنها دنٌبة فانٌة للٌلة  كثٌر:لال ذلن"لال ابن 
ٌٌْر َوأَْبَمى { ]األعلى :  ْنٌَا. َواآلِخَرةُ َخ [، 2ٔ،  ٙٔزابلة ، كما لال تعالى : } بَْل تُْإِثُروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

ْنٌَا فًِ اآلِخَرةِ إِال ٌَاةُ الدُّ [ ولال تعالى : } َما ِعْنَدكُْم ٕٙ َمتَاعٌ { ]الرعد : ولال تعالى : } َوَما اْلَح
ِ َباٍق { ]النحل :  ٌَا 5ٌَْٙنفَُد َوَما ِعْنَد َّللاَّ ْن ٍء فََمتَاعُ اْلَحٌَاةِ الدُّ ًْ [. ولال تعالى : } َوَما أُوِتٌتُْم ِمْن َش

ٌٌْر َوأَْبمَى { ]المصص :  ِ َخ وهللاِ ما الدنٌا فً اآلخرة »حدٌث : [، وفً الَٓٙوِزٌنَتَُها َوَما ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٙ)"(٘)«إال كما ٌَْؽِمُس أحُدكُم إصبعه فً الٌَّمِ ، فلٌنظر بَِم تَْرِجع إلٌه ؟

والمتاع: التمتع، فنبه أن السكون إلى الدنٌا والتمتع بها ؼرور، وأن الكٌس  لال الراؼب:"
 .(2)من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والتصر على زاد ٌتبلػ به"

شبهت بالمتاع الذي ٌدلس به على المستام وٌؽر حتى ٌشترٌه، وهذا لمن  لال أبو السعود:"
 .(1)آثرها على اآلخرة، فؤما من طلب بها اآلخرة فهً له متاع ببلغ"

هذه اآلٌة الكرٌمة فٌها التزهٌد فً الدنٌا بفنابها وعدم بمابها، وأنها متاع  لال السعدي:"
وتخدع بؽرورها، وتؽر بمحاسنها، ثم هً منتملة، ومنتمل عنها إلى دار الؽرور، تفتن بزخرفها، 

 .(5)المرار، التً توفى فٌها النفوس ما عملت فً هذه الدار، من خٌر وشر"
 الفوابد:

 أن الموت حّك البد منه، لموله تعالى: }ُكلُّ َنْفٍس ذَابِمَةُ اْلَمْوِت{. -ٔ
إذا كان مٌتا المحالة وهو الٌدري متى  حّث اإلنسان على المبادرة للعمل الصالح، ألنه -ٕ

 ٌموت، فإن العمل كالشرع ٌمتضً أن ٌبادر والسٌّما فً لضاء الواجبات والتخلً عن المظالم.
 ان كمال األجر إنما ٌكون ٌوم المٌامة. -ٖ
 إثبات ٌوم المٌامة، إذ ٌموم الناس فٌه لرّب العالمٌن، وٌموم األشهاد، وٌمام فٌه المسط. -ٗ
 وز إال بؤمرٌن: أن ٌزحزح اإلنسان عن النار وأن ٌدخل الجنة.أنه الٌمكن الف -٘

                                                             

 .ٕ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٖ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
( من 1ٓٔٗ( وابن ماجة فً السنن برلم )ٖٕٖٕ( والترمذي برلم )1٘1ٕرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(٘)

 حدٌث المستورد ابن شداد رضً هللا عنه.
 .25ٔ-21ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (1)
 .5٘ٔسعدي:تفسٌر ال (5)
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صلى هللا -التزهٌد فً الدنٌا، وٌجب على اإلنسان الحذر من مؽبّة الدنٌا وؼرورها، لال -ٙ
:"وهللا ما الفمَر أخشى علٌكم، ولكنً أخشى أن تبسط علٌكم الدنٌا كما بسطت على -علٌه وسلم

 .(ٔ)بلكم، فتهلككم كما أهلكتم.."من لبلكم فتنافسوها ما تنافسها من ل
 المرآن

ِذٌَن أَْشَركُوا }لَتُْبلَُون  فًِ أَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم َولَتَْسَمعُن  ِمَن ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم َوِمَن ال  
 [1ٙٔ({ ]آل عمران : 1ُٙٔموِر )أَذًى َكثًٌِرا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت مُوا فَِإن  ذَِلَن ِمْن َعْزِم اْْلُ 

 التفسٌر:
فً أموالكم بإخراج النفمات الواجبة والمستحبَّة، وبالجوابح التً  -أٌها المإمنون-لَتُْختَبَُرنَّ 

تصٌبها، وفً أنفسكم بما ٌجب علٌكم من الطاعات، وما ٌحلُّ بكم من جراح أو لتل وفَْمد 
من ؼٌره. ولتَسمعُنَّ من الٌهود والنصارى لؤلحباب، وذلن حتى ٌتمٌَّز المإمن الصادق 

 -أٌها المإمنون-والمشركٌن ما ٌإذي أسماعكم من ألفاظ الشرن والطعن فً دٌنكم. وإن تصبروا 
على ذلن كله، وتتموا هللا بلزوم طاعته واجتناب معصٌته، فإن ذلن من األمور التً ٌُعزم علٌها، 

 وٌنافس فٌها.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

أحدها: لال ابن عباس:" نزل فً أبً بكر وما بلؽه فً ذلن من الؽضب: }ولتسمعن من 
 .(ٕ)الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم ومن الذٌن أشركوا أذى كثٌرا{"

عن عكرمة، لال : "نزلت هذه اآلٌة فً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وفً أبً بكر رضوان أخرج الطبري   
الٌهودي سٌد بنً لٌنُماع، بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر الصدٌك رحمه هللا إلى هللا علٌه ، وفً فنحاص 

ًّ بشًء حتى ترجع،  فجاء  فنحاص ٌستمدُّه ، وكتب إلٌه بكتاب ، ولال ألبً بكر: ال تَفتاتنَّ عل
ح بالسٌؾ ، فؤعطاه الكتاب ، فلما لرأه لال :  لد احتاج ربكم أن نمده  ! فهمّ  أبو بكر وهو متوّشِ

أبو بكر أن ٌضربه بالسٌؾ ، ثم ذكر لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ال تفتاتّن علً بشًء حتى ترجع ، فكؾ ، 
ًٌْرا لَُهْم بَْل هَُو َشرٌّ لَهُ  ُ ِمْن فَْضِلِه هَُو َخ ْم {، وما ونزلت : }َوال ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ

{، نزلت هذه اآلٌات فً بنً لٌنماع إلى لَتُْبلَُونَّ فًِ أَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُمْ  إلى لوله :}بٌن اآلٌتٌن 
 .(ٖ)لوله:}فإن كذبون فمد كذب رسل من لبلن{"
فكان المسلمون ٌنصبون لهم الحرب إذ ٌسمعون  وأخرج الطبري عن ابن جرٌج:"

م األمور{، ٌمول : من الموة مما عزم إشراكهم، فمال هللا:}وإن تصبروا وتتموا فإن ذلن من عز
 .(ٗ)هللا علٌه وأمركم به"
 سمع رجبل من إلٌهود ٌمول: -رضً هللا عنه  -روي أن أبا بكر الصدٌك  لال الزجاج:"

فشكا إلٌهودي ذلن إلى النبً  -رضً هللا عنه  -}إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{، فلطمه أبو بكر 
ً:" ما أراد بلطمن؟ فمال أبو بكر: سمعت منه كلمة ما ملكت نفسً معها أن فسؤله النب -ملسو هيلع هللا ىلص  -

لطمته، فؤنزل هللا عز وجل: )ولتسمعن من الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم ومن الذٌن أشركوا أذى 
 .(٘)كثٌرا{"

تشبّب والثانً: أنها نزلت فً كعب بن األشرؾ ، وذلن أنه كان ٌهجو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌ
 بنساء المسلمٌن.

عن معمر عن الزهري، لال : "هو كعب ( 2)وابن أبً حاتم،(ٙ)أخرج الطبري وابن المنذر
بن األشرؾ ، وكان ٌحرض المشركٌن على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فً شعره ، وٌهجو النبً ملسو هيلع هللا ىلص. 

                                                             

 (.٘ٔٓٗرواه البخاري) (ٔ)
 .1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن:(٘)
 .ٕ٘٘-ٖٕ٘/ٕ(:صٕ٘ٗٔ(، و)ٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 مختصرا. -1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)



ٔٔ٘ 
 

مسلمة ، ورجل ٌمال له أبو عبس. فؤتوه وهو فانطلك إلٌه خمسة نفر من األنصار ، فٌهم دمحم بن 
فً مجلس لومه بالعََوالً ، فلما رآهم ذعر منهم ، فؤنكر شؤنهم ، ولالوا : جبنان لحاجة! لال : 
ًّ بعضكم فلٌحدثنً بحاجته. فجاءه رجل منهم فمال : جبنان لنبٌعن أدراًعا عندنا لنستنفك  فلٌدن إل

تم منذ نزل بكم هذا الرجل! فواعدوه أن ٌؤتوه عشاًء حٌن هدأ بها. فمال : وهللا لبن فعلتم لمد ُجهد
عنهم الناس،  فؤتوه فنادوه ، فمالت امرأته : ما َطرلن هإالء ساعتهم هذه لشًء مما تحب! لال : 

 إنهم حدثونً بحدٌثهم وشؤنهم.
لال معمر : فؤخبرنً أٌوب ، عن عكرمة : أنه أشرؾ علٌهم فكلمهم ، فمال : أترَهنُونً  

ناءكم ؟ وأرادوا أن ٌبٌعهم تمًرا. لال ، فمالوا : إنا نستحًٌ أن تعٌر أبناإنا فٌمال :  هذا رهٌنة أب
َوْسك ، وهذا رهٌنة وسمٌن! فمال : أترهنونً نسابكم ؟ لالوا : أنت أجمُل الناس ، وال نؤمنن! 

ح الٌوم. فمال : وأي امرأة تمتنع منن لجمالن! ولكنا نرهنن سبلحنا ، فمد علمت حاجتنا إلى السبل
ابتونً بسبلحكم ، واحتملوا ما شبتم. لالوا : فؤنزل إلٌنا نؤخذ علٌن وتؤخذ علٌنا. فذهب ٌنزل 
فتعلمت به امرأته ولالت : أرسل إلى أمثالهم من لومن ٌكونوا معن. لال : لو وجدنً هإالء 

لٌهم ٌفوُح رٌحه. لالوا : نابًما ما أٌمظونً! لالت : فكلِّمهم من فوق البٌت ، فؤبى علٌها ، فنزل إ
ما هذه الرٌح ٌا فبلن ؟ لال : هذا عطُر أم فبلن! امرأته. فدنا إلٌه بعضهم ٌشم رابحته ، ثم 
اعتنمه ، ثم لال : التلوا عدو هللا! فطعنه أبو َعبس فً خاصرته ، وعبله دمحم بن مسلمة بالسٌؾ ، 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : لتل سٌدنا ؼٌلة! فمتلوه ثم رجعوا. فؤصبحت الٌهود مذعورٌن ، فجاءوا إلى ا لنب
فذّكرهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص َصنٌعه ، وما كان ٌحّض علٌهم ، وٌحرض فً لتالهم وٌإذٌهم ، ثم دعاهم إلى 

ًّ رضوان هللا علٌه"  .(ٔ)أن ٌكتب بٌنه وبٌنهم صلًحا ، لال : فكان ذلن الكتاُب مع عل
شعٌب، عن الزهري، لال: "أخبرنً عروة بن الزبٌر، أن ، عن والثالث: أخرج ابن المنذر

أسامة بن زٌد، أخبره أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ركب على حمار على إكاؾ، على لطٌفة من تحته، وأردؾ 

أسامة بن زٌد وراءه، ٌعود سعد بن عبادة فً بنً الحارث بن الخزرج لبل ولعة بدر، حتى مر 
بً بن سلول، وذلن لبل أن ٌسلم عبد هللا بن أبً، فإذا فً المجلس بمجلس فٌه عبد هللا بن أ

أخبلط من المسلمٌن والمشركٌن، وعبدة األوثان، والٌهود وفً المسلمٌن عبد هللا بن رواحة، فلما 
ؼشٌت المجلس عجاجة الدابة، خمر ابن أبً أنفه بردابه، ثم لال: ال تؽبروا علٌنا، فسلم النبً 

علٌهم ثم ولؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فدعاهم إلى هللا، ولرأ علٌهم المرآن فمال عبد هللا بن أبً: أٌها المرء، ملسو هيلع هللا ىلص 
إنه ألحسن مما تمول، إن كان حما، فبل تإذٌنا به فً مجالسنا، ارجع إلى رحلن، فمن جاءن 

جالسنا، فإنا نحب ذلن، فالصص علٌه لال عبد هللا بن رواحة: بلى ٌا رسول هللا، فاؼشنا به فً م
فاستب المسلمون والمشركون والٌهود حتى كادوا ٌتثاورون، فلم ٌزل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخفضهم حتى 
سكتوا، ثم ركب النبً ملسو هيلع هللا ىلص دابته، فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌا سعد، 

حباب؟ ٌرٌد: عبد هللا بن أبً، لال: كذا وكذا "، لال سعد: ٌا رسول هللا،  ألم تسمع ما لال أبو
اعؾ عنه واصفح، فوالذي أنزل الكتاب، لمد جاءن هللا بالحك الذي أنزل علٌن، ولمد اصطلح 
أهل هذه الحرة على أن ٌتوجوه، فلما رد هللا ذلن بالحك الذي أعطان هللا، شرق بذلن، فذلن فعل 

عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ٌعفون عن المشركٌن، وأهل الكتاب،  به ما رأٌت، فعفا
كما أمرهم هللا، وٌصبرون على األذى، لال هللا جل وعز: }ولتسمعن من الذٌن أوتوا الكتاب من 

ور{ ، لال هللا جل لبلكم ومن الذٌن أشركوا أذى كثٌرا وإن تصبروا وتتموا فإن ذلن من عزم األم
وعز: }ود كثٌر من أهل الكتاب لو ٌردونكم من بعد إٌمانكم كفارا حسدا إلى: إن هللا على كل 
شًء لدٌر{ وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتؤول فً العفو ما أمره هللا به، حتى أذن هللا فٌهم فلما ؼزا النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

ر لرٌش، لال أبً بن سلول ومن معه من المشركٌن وعبدة بدرا، فمتل هللا من صنادٌد كفا
 .(ٕ)األوثان: هذا أمر لد توجه، فتتابعوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤسلموا"

                                                             

 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/2(:ص1ٖٔ2تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕ٘-ٕٔ٘/ٕ(:صٖٕٗٔتفسٌر ابن المنذر) (ٕ)
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[، "أي: وهللا لتمتحننَّ وتختبرنَّ فً 1ٙٔلوله تعالى: }لَتُْبلَُونَّ فًِ أَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم { ]آل عمران : 
 .(ٔ)لفمر والمصابب، وفً أنفسكم بالشدابد واألمراض"أموالكم با

 .(ٕ)" -رضً هللا عنه -وأبً بكر الصدٌك -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" نزلت فً النبً
 .(ٖ)لال ابن لتٌبة:" أي: لتختبرن. وٌمال: لتصابن. والمعنٌان متماربان"

 .(ٗ)لمإمن من ؼٌره"معناه: لتختبرن أي تمع علٌكم المحن، فٌعلم ا لال الزجاج:"
 .(٘)ٌعنً بالببلء والمصٌبات" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أعلم هللا المإمنٌن أنه سٌبتلٌهم ، فٌنظر كٌؾ صبرهم على دٌنهم"لال ابن جرٌج:" 

لتختبرن بالمصابب فً أموالكم وأنفسكم ، ٌعنً : وبهبلن األلرباء  لال الطبري:أي:"
 .(2)والعشابر من أهل نصرتكم وملتكم"

 -عباد بن منصور:" سؤلت الحسن عن لوله: }لتبلون فً أموالكم وأنفسكم{ لال:نبتلىلال 
 .(1)فً أموالنا وأنفسنا" -وهللا

ل لوله تعالى: }َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَركُوا أَذًى َكثًٌِرا{ ]آ
 (5)األذى الكثٌر" -أعدابكم  -النّكم من الٌهود والنصارى والمشركٌن [، "أي: ولٌن1ٙٔعمران : 

لال مماتل:" حٌن لالوا: إن هللا فمٌر. ثم لال: }ومن الذٌن أشركوا{، ٌعنً: مشركً العرب 
 .(ٓٔ)}أذى كثٌرا{: باللسان والفعل"

هو كعب بن األشرؾ، وكان ٌحرض المشركٌن على النبً صلى هللا علٌه  لال الزهري:"
 .(ٔٔ)سلم وأصحابه فً شعره، وٌهجو النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه"و

} ولتسمعن من الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم {، ٌعنً : الٌهود،  لال ابن جرٌج:"
والنصارى:} ومن الذٌن أشركوا أذى كثًٌرا{، فكان المسلمون ٌسمعون من الٌهود لولهم :  عزٌر 

 .(ٕٔ)ابن هللا  ، ومن النصارى :  المسٌح ابن هللا"

، ولولهم :  ٌد هللا مؽلولة  لولهم :إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء   لال الطبري:"األذى من الٌهود،
، وما أشبه ذلن من افترابهم على هللا  ومن الذٌن أشركوا، ٌعنً: ومن النصارى، لولهم : 

 .(ٖٔ)المسٌح ابن هللا، وما أشبه ذلن من كفرهم باهلل"
 نستنتج بؤن فً هذا األذى ثبلثة ألاوٌل :

والمإمنٌن وٌحرض علٌهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: ما روي أن كعب بن األشرؾ كان ٌهجو النبً 
 . (ٗٔ)المشركٌن حتى لتله دمحم بن مسلمة ، وهذا لول الزهري

والثانً : أن فنحاص الٌهودي سٌد بنً لٌنماع لما سبل اإلمداد لال : احتاج ربكم إلى أن 
 .(ٕ)، واختاره الزجاج(ٔ، وروي عن ابن عباس نحو ذلن(٘ٔ)نمده ، وهذا لول عكرمة

                                                             

 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٔٔؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٖ/ٖ(:ص٘ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٖ(:ص5ٔٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .]بتصرؾ[.٘٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
-ٖٕ٘/ٕ(:صٕ٘ٗٔ(، و)ٕٗٗٔ، و: تفسٌر ابن المنذر)2٘ٗ-ٙ٘ٗ/2(:ص1ٖٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)

 مختصرا. -1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗ، و تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘٘
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)



ٔٔ2 
 

ألذى ما كانوا ٌسمعونه من الشرن كمول الٌهود :عزٌز ابن هللا ، وكمول والثالث : أن ا
 .(ٖ)النصارى : المسٌح ابن هللا وهذا لول ابن جرٌج 

[، "أي: 1ٙٔلوله تعالى: }َوإِْن تَْصِبُروا َوتَتَّمُوا فَإِنَّ ذَِلَن ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر{ ]آل عمران : 
فً األلوال واألعمال، فإن ذلن من األمور التً ٌنبؽً أن وإِن تصبروا على المكاره وتتموا هللا 

 .(ٗ)تعزموا وتحزموا علٌها ألنها مّما أمر هللا بها"
لال مماتل:" } َوإِْن تَْصبُِروا{على ذلن األذى، }وتتموا{ معصٌته، }فإن ذلن من عزم 

 .(٘)بها" -عز وجل -األمور{، ٌعنً: ذلن الصبر والتموى من خٌر األمور التً أمر هللا
فكان المسلمون ٌنصبون لهم الحرب إذ ٌسمعون إشراكهم ، فمال هللا :   لال ابن جرٌج:"

}وإن تصبروا وتتموا فإن ذلن من عزم األمور{، ٌمول : من الموة مما عزم هللا علٌه وأمركم 
 .(ٙ)به"

لى أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: "}فإن ذلن{، ٌعنً: هذا الصبر ع
األذى فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، }من عزم األمور{، ٌعنً: فً حك األمور التً 

 .(2)أمر هللا"
وإن تصبروا ألمر هللا الذي أمركم به فٌهم وفً ؼٌرهم من طاعته،  لال الطبري:أي:"

عزم هللا  وتتموا هللا فٌما أمركم ونهاكم ، فتعملوا فً ذلن بطاعته، فإن ذلن الصبر والتموى مما
 .(1)علٌه وأمركم به"

أمر هللا المإمنٌن أن ٌصبروا على ما أذاهم، فمال: أذاهم: زعم أنهم كانوا  لال الحسن:"
ٌمولون: ٌا أصحاب دمحم لستم على شًء، نحن أولى باهلل منكم، أنتم ضبلل، فؤمروا أن ٌمضوا 

 .(5)وٌصبروا"
نها تضمنت األمر بالصبر والتموى الجمهور على إحكام هذه اآلٌة، أل لال ابن الجوزي:"

 .(ٓٔ)وال بد للمإمن من ذلن، ولد ذهب لوم إلى أن الصبر المذكور ها هنا منسوخ بآٌة السٌؾ"
 الفوابد:

ٌنبؽً لبلنسان ان ٌتفطن لما فٌه من خٌر وشر، لٌعلم أنه ابتبلء من هللا، ففً الخٌر ٌبتلى  -ٔ
 لٌشكر، وفً ضده ٌبتلى لٌصبر.

من أهل الكتاب الٌهود والنصارى والمشركٌن اٌضا، إذ هم ٌمكرون التاكٌد على الحذر  -ٕ
 بالمول وبالفعل، فبٌّن هللا تعالى عداوتهم للمسلمٌن.

 الثناء على الصبر على األذٌة، وأنه من عزم االمور. -ٖ
التنبٌه على فضٌلة العزم فً االمور، وكل ما كان اإلنسان عازما فً اموره كان ذلن  -ٗ

 أنجح واحسن.
 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٙٗ/ٔانً المرآن:انظر: مع (ٕ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖ٘/ٖ(:صٕٕٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 . .]بتصرؾ[.٘٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٗ/ٖ(:صٕٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
. وأما ابن الجوزي فمد سلن فً ٖٓعد هذه اآلٌة من المنسوخ هبة هللا فً ناسخه:. ٖٖٗنواسخ المرآن: (ٓٔ)

 تفسٌره عند ذكر هذه اآلٌة مسلكه هنا.
المعلوم لدى والذي ٌظهر أنه مع الجمهرر، وسكوته ٌدل على أن مثل هذه الدعوى ال ٌحتاج إلى الرد. ألن من 

الجمٌع أن كبل من الصبر والتموى مطلوب من المسلمٌن فً المتال وؼٌر المتال فبل وجه للنسخ. انظر: زاد 
 .ٕٓ٘/ ٔالمسٌر 
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ُ ِمٌثَاَق ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتُبٌَِّنُن هُ ِللن اِس َواَل تَْكتُُمونَهُ فَنَبَذُوهُ َوَراءَ }  ظُُهوِرِهْم َوإِْذ أََخذَ ّللا 
 [11ٔ({ ]آل عمران : 11َٔواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا لَِلٌاًل فَبِئَْس َما ٌَْشتَُروَن )

 التفسٌر:
خذ هللا العهد الموثك على الذٌن آتاهم هللا الكتاب من الٌهود إذ أ -أٌها الرسول-واذكر 

والنصارى، فللٌهود التوراة وللنصارى اإلنجٌل؛ لٌعملوا بهما، وٌبٌنوا للناس ما فٌهما، وال 
ٌكتموا ذلن وال ٌخفوه، فتركوا العهد ولم ٌلتزموا به، وأخذوا ثمنا بخًسا ممابل كتمانهم الحك 

 لشراء ٌشترون، فً تضٌٌعهم المٌثاق، وتبدٌلهم الكتاب.وتحرٌفهم الكتاب، فببس ا
ُ ِمٌثَاَق الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{ ]آل عمران :   [،" أي: اذكر ٌا دمحم 12ٔلوله تعالى:}َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

 .(ٔ)حٌن أخذ هللا العهد المإكد على الٌهود فً التوراة"
واذكر أٌضا من أمر هإالء الٌهود وؼٌرهم من أهل الكتاب منهم ، ٌا  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕ)دمحم ، إذ أخذ هللا مٌثالهم"
 .(ٖ)هذا مٌثاق أخذه هللا على أهل العلم" لال لتادة:"

عباد بن منصور:" سؤلت الحسن عن لوله: }وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب{، لال 
 .(ٗ)لال: هم الٌهود والنصارى"
 .(٘)}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب{، لال: الٌهود" ولال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٙ)إنما أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن ٌعنً: على لومهم" ولال ابن عباس:" 
ِ َوَكِلَماتِِه َوات بِ  أمرهم أن ٌتبعوا } ابن عباس اٌضا:"وعن    ِ ال ِذي ٌُْإِمُن بِاَّلل  ًّ ِ اْْلُّمِ ًّ عُوُه الن بِ

عاهدهم على ذلن،  (1){َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدكُمْ  ، فلما بعث هللا دمحما لال: }(2){لَعَل كُْم تَْهتَُدون
 .(5)ذلن، فمال حٌن بعث دمحما: صدلوه: وتلمون عندي الذي أحببتم"

هذا توبٌخ من هللا وتهدٌد ألهل الكتاب ، الذٌن أَخذ علٌهم العهد على ألسنة  لال ابن كثٌر:"

األنبٌاء أن ٌإمنوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن ٌنوهوا بذكره فً الناس لٌكونوا على أْهبَة من أمره ، فإذا 
 .(ٓٔ)أرسله هللا تابعوه"

 [، على ألوال:12ِٔكتَاَب{ ]آل عمران : الَِّذٌَن أُوتُوا الْ  واختلؾ اهل العلم فً تفسٌر لوله:} 
 .(ٖٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)أحدها : أنهم الٌهود خاصة ، وهذا لول ابن عباس

 .(٘ٔ)، ومعنى لول ابن جرٌج(ٗٔ)والثانً : أنهم الٌهود والنصارى. وهذا لول الحسن
 . (ٙٔ)مٌثالهم. وهذا لول لتادةوالثالث : انهم كل من أوتى علم شًٍء من كتاب فمد أخذ أنبٌاإهم 

ابن –والرابع: أن المعنى:وإذ أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن على لومهم. وهذا أحد لولً 
 .(ٕ)،وكذلن سعٌد بن جبٌر فً رواٌة ٌحٌى بن أبً ثابت عنه(ٔ)عباس

                                                             

 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٖ(:ص2ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٕٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٕ٘ٙٗن أبً حاتم)أخرجه اب (٘)
 .1ٖ٘/ٖ(:صٕٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٓٔسورة األعراؾ آٌة: (2)
 .ٓٗسورة البمرة آٌة (1)
 .1ٖ٘/ٖ(:صٖٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٓٔ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٓ، و)5٘ٗ/2(:ص1ٖٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٕٙٙٗانظر: تفسٌر ابنب أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٖانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٙٗ/2(:ص1ٖٕٗانظر: تفسٌر الطبري)(ٙٔ)
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ما فً الكتاب  [، " أي: لتظهرنَّ 12ٔلوله تعالى:}لَتَُبٌِّنُنَّهُ ِللنَّاِس َواَل تَْكتُُمونَهُ{ ]آل عمران : 
 .(ٖ)من أحكام هللا وال تخفونها"

لٌبٌنّن للناس أمرن الذي أخذ مٌثالهم على بٌانه للناس فً كتابهم الذي فً  لال الطبري:أي:"
 .(ٗ)أٌدٌهم ، وهو التوراة واإلنجٌل ، وأنن هلل رسول مرسل بالحك ، وال ٌكتمونه"

 .(٘)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -أن هللا أخذ منهم المٌثاق لٌبٌنن أمر نبوة النبً  لال الزجاج:"المعنى:
أكد علٌهم إٌجاب بٌان الكتاب واجتناب كتمانه كما ٌإكد على الرجل إذا  لال الزمخشري:"

 .(ٙ)عزم علٌه ولٌل له: آهلل لتفعلن"
عن لوله: }لتبٌننه أن مروان لال لرافع بوابه: "اذهب ٌا رافع إلى ابن عباس، فسله روي 

للناس{، لال: لال هللا جل ثناإه لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً التوراة: إن اإلسبلم دٌن هللا الذي ارتضاه افترضه 
 .(2)على عباده، وإن دمحما رسول هللا ٌجدونه عندهم فً التوراة واإلنجٌل"

اده ، وأن محمًدا وكان فٌه إن اإلسبلم دٌن هللا الذي افترضه على عب لال ابن جرٌج:"
 .(1)ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً التوراة واإلنجٌل"

 .(5)عن لتادة: "لوله: }لتبٌننه للناس{، لال: فمن علم علما فلٌعلمه الناس"
وعن لتادة اٌضا لوله:"} وال تكتمونه{، لال: وإٌاكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة فبل 

 .(ٓٔ)من دٌن هللا، فٌكون من المتكلفٌن"ٌتكلفن رجل مما ال علم لدٌه، فٌخرج 
ولال سفٌان: "}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه{: أن تنكر   

 .(ٔٔ)المنكر، وتؤمر بالخٌر، وتحسن الحسن، وتمبح المبٌح"
، [12ٔ]آل عمران : ُمونَهُ{وفً عود الضمٌر)الهاء( فً لوله تعالى:} لَتُبٌَِّنُنَّهُ ِللنَّاِس َوالَ تَْكتُ 

 لوالن :
، وهذا لول سعٌد بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، والمعنى: لٌبٌن نبوة دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما :أنها ترجع إلى النبً

 . (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)جبٌر
والثانً :أنها ترجع إلى الكتاب، والمعنى: لٌبٌن الكتاب الذي فٌه ذكره، وهذا لول 

 .(2ٔ)، واختاره ابن الجوزي(ٙٔ)، وسفٌان(٘ٔ)ومعنى لول لتادة،(ٗٔ)الحسن
ألن الكتاب ألرب المذكورٌن، وألن من ضرورة  هو المول الثانً، " -وهللا أعلم-والراجح

 .(1ٔ)تبٌٌنهم ما فٌه إظهار صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا لول من ذهب إلى أنه عام فً كل كتاب"
لال علً بن أبً طالب علٌه السبلم: "ما أخذ هللا على أهل الجهل أن ٌتعلموا حتى أخذ  

 .(ٔ)على أهل العلم أن ٌعلموا"
                                                                                                                                                                               

 .ٕٙٗ/2(:ص1ٖٕ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٙٗ/2(:ص1ٖٕ2انظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج:(٘)
 .ٓ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٖٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٖأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٙ/ٖ(:ص5ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖ2/ٖ(:صٕٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٖٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم)انظر: (ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٖٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 .ٕٙٗ/2(:ص1ٖٕ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٕٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٖ٘/ٔلمسٌر:انظر: زاد ا (2ٔ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (1ٔ)
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لرأ ابن كثٌر، وأبو عمرو، وأبو بكر، والمفضل عن عاصم، وزٌد عن ٌعموب:} لٌبٌننه 
فٌهما، فمن لال للناس وال ٌكتمونه{، بالٌاء فٌهما،ولرأ البالون، وحفص عن عاصم بالتاء 

ٌِّنُنَّهُ  }لٌبٌننه{ بالٌاء، فؤلنهم ؼٌب، ومن لال} {:بالتاء، حكى المخاطبة التً كانت فً ولت أخذ لَتُبَ
 .(ٕ)المٌثاق

[، " أي: فطرحوا ذلن العهد وراء 12ٔفَنَبَذُوهُ َوَراَء ظُُهوِرِهْم { ]آل عمران : لوله تعالى:}
 .(ٖ)ظهورهم"

 .(ٗ)فكتموا ذلن" لال ابن كثٌر:أي:"
 .(٘)طرحوه وضٌعوه وتركوا العمل به" لال الثعلبً:أي:"

 .(ٙ)أي: لم ٌعملوا بالكتاب" لال التستري:"
فتركوا أمر هللا وضٌعوه، ونمضوا مٌثاله الذي أخذ علٌهم بذلن ، فكتموا  لال الطبري:أي:"

 .(2)أمرن، وكذبوا بن "
لذفوه  ، وفً رواٌة أخرى:"(1)إنهم لد كانوا ٌمرأونه ، إنما نبذوا العمل به" لال الشعبً:"

 .(5)بٌن أٌدٌهم ، وتركوا العمل به"
 .(ٔٔ). وروي عن السدي نحو ذلن(ٓٔ)نبذوا المٌثاق" ولال ابن جرٌج:"

فنبذوا المٌثاق وتؤكٌده علٌهم، ٌعنى لم ٌراعوه ولم ٌلتفتوا إلٌه. والنبذ  لال الزمخشري:أي:"
 . (ٕٔ)وراء الظهر مثل فً الطرح وترن االعتداد. ونمٌضه جعله نصب عٌنٌه وألماه بٌن عٌنٌه"

 معنى "نبذوه"، رموا به ٌمال للذي ٌطرح الشًء وال ٌعبؤ به: لد جعلت لال الزجاج:"
 :(ٖٔ)ه بظهر، لال الفرزدقهذا الشًء بظهر، ولد رمٌت

 تمٌم بن لٌس ال تكونن حاجتً            بظهر فبل ٌعٌا علً جوابها
 .(ٗٔ)أي: ال تتركنها ال ٌعبؤ بها"

[، أي:" واستبدلوا به شٌباً حمٌراً من 12ٔلوله تعالى:}َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]آل عمران : 
 .(٘ٔ)"ُحطام الدنٌا

 .(ٙٔ)أخذوا طمعًا ، وكتموا اسم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال السدي:"
 . (2ٔ)كتموا وباعوا فبل ٌبدون شٌبا إال بثمن" لال الحسن:"

 .(1ٔ)الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها" ولال الحسن أٌضا:"
 .(5ٔ)ٌعنً المؤكل" لال الثعلبً:"

                                                                                                                                                                               

 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٔ، وزاد المسٌر:5ٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕ)
  (.1ٕٕصفوة التفاسٌر:ٖ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕ٘تفسٌر التستري: (ٙ)
 .5٘ٗ/2تفسٌر الطبري:(2)
 . ٖٙٗ/2(:ص1ٖٖٓتفسٌر الطبري)(1)
 .ٗٙٗ/2(:ص1ٖٖٕأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/2(:ص1ٖٖٔتفسٌر الطبري)(ٓٔ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٗٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 وعزاه إلى الفرزدق.« ظهر»مادة « اللسان»ذكره ابن منظور فً (ٖٔ)
 .52ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
  (.1ٕٕصفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 ..ٗٙٗ/2(:ص1ٖٖٖتفسٌر الطبري)(ٙٔ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .1ٖ2/ٖ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5ٔ)



ٕٔٔ 
 

 .(ٔ)ٌعنً: اشتروا باآلخرة البالٌة عرض الدنٌا الفانٌة"لال التستري:"
وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ علٌهم المٌثاق أن ال ٌكتموه من أمر نبوتن ،  لال الطبري:أي:"

 .(ٕ)عوًضا منه خسًٌسا للٌبل من عرض الدنٌا "
تعوضوا عما وعدوا علٌه من الخٌر فً الدنٌا واآلخرة بالدون الطفٌؾ ،  لال ابن كثٌر:أي:"

 .(ٖ)والحظ الدنٌوي السخٌؾ"
صلى هللا  -أنبؤ هللا عما حمل إلٌهود الذٌن كانوا رإساء على كتمان أمر النبً  لال الزجاج:"

فمال: }واشتروا به ثمنا للٌبل{، أي: لبلوا على ذلن الرشا، ولامت لهم رٌاسة  -علٌه وسلم 
 .(ٗ)اكتسبوا بها، فذلن حملهم على الكفر بما ٌخفونه"

لعلماء أن ٌبٌنوا أحك للناس وما لال الزمخشري:"وكفى به دلٌبل على أنه مؤخوذ على ا
علموه وأن ال ٌكتموا منه شٌبا لؽرض فاسد من تسهٌل على الظلمة، وتطٌب لنفوسهم. 
واستجبلب لمسارهم، أو لجر منفعة وحطام دنٌا، أو لتمٌة: مما ال دلٌل علٌه وال أمارة أو لبخل 

 .(٘)بالعلم، وؼبرة أن ٌنسب إلٌه ؼٌرهم"
[، " أي: فببس هذا الشراء وببست تلن 12ٔا ٌَْشتَُروَن{ ]آل عمران : لوله تعالى:} فَِببَْس مَ 

 .(ٙ)"الصفمة الخاسرة
 .(2)تبدٌل الٌهود التوراة" لال مجاهد:"

 .(1)فببس الشراء ٌشترون فً تضٌٌعهم المٌثاق وتبدٌلهم الكتاب" لال الطبري:أي:"
 .(5)عن مجاهد : "} فببس ما ٌشترون{، لال : تبدٌل الٌهود التوراة"

فببست الصفمة صفمتهم ، وببست البٌعة بٌعتهم، وفً هذا تَْحذٌر للعلماء  لال ابن كثٌر:أي:"
أن ٌسلكوا مسلكهم فٌصٌبهم ما أصابهم ، وٌُْسلَن بهم َمْسلكهم ، فعلى العلماء أن ٌبذلوا ما بؤٌدٌهم 

 .(ٓٔ)من العلم النافع ، الدال على العمل الصالح ، وال ٌكتموا  منه شٌبا"

ال لتادة:" هذا لمٌثاق هللا أخذ على أهل مكة ممن علم شٌبا فلٌعلمه، وإٌاكم وكتمان العلم ول
 .(ٔٔ)فإنه هلكة"

ولال دمحم بن كعب: "ال ٌحل لعالم أن ٌسكت على علمه وال لجاهل أن ٌسكت على جهله، 
إن كنتم ال لال هللا: وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب اآلٌة، ولال: }فسبلوا أهل الذكر 

 .(ٖٔ)"(ٕٔ)تعلمون{
ولال ثابت بن البنانً عن أبً رافع عن أبً هرٌرة أنه لال: "لوال ما أخذ هللا على أهل 

 .(ٗٔ)الكتاب ما حدثتكم بشًء، ثم تبل هذه اآلٌة وإذ أخذ هللا"
لوهب: "إنى أرى هللا سوؾ ٌعذبن بهذه الكتب. ولال: وهللا لو كنت نبٌا فكتمت ولال طاوس 

 .(٘ٔ)كما تكتمه لرأٌت أن هللا سٌعذبن"العلم 

                                                             

 .ٕ٘تفسٌر التستري: (ٔ)
 .5٘ٗ/2تفسٌر الطبري:(ٕ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .52ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٓ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
  (.1ٕٕالتفاسٌر:صفوة ٙ)
 .1ٖ2/ٖ(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٗٙٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٙٗ/2(:ص1ٖٖٗأخرجه الطبري) (5)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٖٗسورة النحل: (ٕٔ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)



ٕٕٔ 
 

وعن الحسن بن عمارة لال: "أتٌت الزهري بعد أن ترن الحدٌث فؤلمٌته على بابه فملت: إن 
رأٌت أن تحدثنً؟ فمال: أما علمت أنً لد تركت الحدٌث فملت: إما أن تحدثنً وإما أن أحدثن. 

لال: سمعت علٌا )علٌه السبلم(  فمال: حدثنً. فملت: حدثنً الحكم ابن عٌٌنة عن نجم الجزار
لال: فحدثنً « ما أخذ هللا على أهل الجهل أن ٌتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن ٌعلموا»ٌمول: 

 .(ٔ)بؤربعٌن حدٌثا"
 الفوابد:

 أن هللا أخذ على أهل العلم العهد ببٌان العلم، وعدم كتمانه. -ٔ
-الذم ال على سبٌل المدح، لال التحذٌر من كتمان العلم، ألنه تعالى ذكر ذلن على سبٌل -ٕ

 .(ٕ):"من سبل عن علم علمه ثم كتمه، ألجم ٌوم المٌامة بلجام من نار"-ملسو هيلع هللا ىلص
الذم ألهل الكتاب الٌهود والنصارى لنبذهم المٌثاق والعهد وراء ظهورهم، إذ أخذوا بدله  -ٖ

 األعلى.ثمنا للٌبل، مما ٌدل على خسة هممهم بؤخذهم األدنى بدال من 
المدح فً هذه الطرٌمة، لموله:}فببس ما ٌشترون{، وٌتفرغ على هذه الفابدة تحذٌر أولبن  -ٗ

الذٌن ٌحابون الرإساء واألمراء والوجهاء واألعٌان فً ترن بٌان العلم، ألن هللا تعالى أثنى 
 بالمدح واللوم والتوبٌخ على من كانت هذه حاله.

 المرآن
ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا َوٌُِحبُّوَن أَْن ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم ٌَْفعَلُوا فاََل تَْحَسبَن ُهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن }اَل تَْحَسبَن  ال ِذٌَن 

 [11ٔ({ ]آل عمران : 11ٔاْلعَذَاِب َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )
 التفسٌر:

هم، وٌحبون أن وال تظنن الذٌن ٌفرحون بما أَتَوا من أفعال لبٌحة كالٌهود والمنافمٌن وؼٌر
ٌثنً علٌهم الناس بما لم ٌفعلوا، فبل تظنهم ناجٌن من عذاب هللا فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب 

 ًَ موجع. وفً اآلٌة وعٌد شدٌد لكل آت لفعل السوء معجب به، ولكل مفتخر بما لم ٌعمل، لٌُثن
 علٌه الناس وٌحمدوه.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
مروان بن  : "أن(2)والنََّسابًِ ،(ٙ)، والترمذي(٘)، والبخاري(ٗ)وأحمد ،(ٖ)أحدها: أخرج مسلم

إلى ابن عباس، فمل: لبن كان كل امرئ منا فرح  رافع لال لبوابه: اذهب ٌا مروان بن الحكم "أن
ما لكم ولهذه  : ابن عباس بما أتى، وأحب أن ٌُحمد بما لم ٌفعل معذباً، لنعذبن أجمعون. فمال

ابن عباس:}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا  فً أهل الكتاب. ثم تبل اآلٌة؟ إنما أُنزلت هذه اآلٌة
سؤلهم النبً صلى هللا علٌه  :ابن عباس [، لال12ٔالكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه{]آل عمران:

وسلم عن شًء فكتموه إٌاه، وأخبروه بؽٌره، فخرجوا لد أروه أن لد أخبروه بما سؤلهم عنه، 
 .(1)وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إٌاه ما سؤلهم عنه" واستحمدوا بذلن إلٌه،

أن رجاالً من المنافمٌن على  أبً سعٌد الخدري:" عن (5)أخرج الشٌخان فً صحٌحهما :الثانً
إلى الؽزو تخلفوا عنه، وفرحوا بممعدهم خبلؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خرج رسول هللا 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا لدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اعتذروا إلٌه وحلفوا، وأحبوا أن ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا، رسول 

                                                             

 .2ٙٗ/ ٕمجمع البٌان: ، وانظر: 1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 (.5ٕٗٙرواه الترمذي) (ٕ)
 .ٖٕٗٔ/ٗ(:ص221ٕصحٌح مسلم) (ٖ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖ(:ص2ٕٕٔالمسند) (ٗ)
 .ٔ٘/ٙ(:ص1ٙ٘ٗصحٌح البخاري) (٘)
 (.ٖٗٔٓسنن الترمذي) (ٙ)
 (..ٕٓٓٔٔالسنن الكبرى) (2)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/5(:ص1ٔٗٙالمسند الجامع) (1)
 .ٕٔٔ/1(:ص2ٖٔٗ.، وصحٌح مسلم)ٓ٘/ٙ(:ص2ٙ٘ٗانظر: صحٌح البخاري) (5)
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ٍة ُهْم بَِمفَازَ فنزلت} الَ تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا َوٌُِحبُّوَن أَْن ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم ٌَْفعَلُوا فَبلَ تَْحَسبَنَّ 
 .(ٔ)ِمَن اْلعَذَاِب{"

عن مسلم البطٌن لال : "سؤل الحجاج جلساءه عن ، (ٕ)والثالث:أخرج الطبري وعبدالرزاق
هذه اآلٌة : }ال تحسبن الذي ٌفرحون بما أتوا{، لال سعٌد بن جبٌر : بكتمانهم محمًدا  }وٌحبون 

 .  (ٖ)ٌه السبلم"أن ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا{، لال : هو لولهم:نحن على دٌن إبراهٌم عل
والرابع: ذكر ابن إسحاق عن عكرمة :" }وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب{  إلى لوله 
:  }ولهم عذاب ألٌم{، ٌعنً فنحاصا وأشٌع وأشباههما من األحبار ، الذٌن ٌفرحون بما ٌصٌبون 

ٌفعلوا{، أن ٌمول لهم  من الدنٌا على ما زٌَّنوا للناس من الضبللة،  }وٌحبون أن ٌحمدوا بما لم
 .(ٗ)الناس علماء ، ولٌسوا بؤهل علم ، لم ٌحملوهم على هدى"

لتادة: "إن أهل خٌبر أتوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه عن  (٘)والخامس: أخرج الطبري وعبدالرزاق
، فؤكذبهم هللا فمال :}ال (ٙ)علٌه وسلم وأصحابه فمالوا :  إنا على رأٌكم وسنتكم، وإنا لكم ِرْدء 

 .(1). وأخرج ابن أبً حاتم عن الحسن نحو ذلن(2)الذٌن ٌفرحون بما أتوا{،  اآلٌتٌن"تحسبن 
والسادس: ذكر الواحدي عن الضحان: "كتب ٌهود المدٌنة إلى ٌهود العراق والٌمن ومن 
بلؽهم كتابهم من الٌهود فً األرض كلها أن دمحما لٌس نبً هللا فاثبتوا على دٌنكم وأجمعوا كلمتكم 

والمرآن، ففرحوا بذلن ولالوا: الحمد هلل الذي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤجمعت كلمتهم على الكفر بدمحم على ذلن، 
جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترن دٌننا، ولالوا: نحن أهل الصوم والصبلة ونحن أولٌاء هللا، فذلن 

ٌفعلوا{ ٌعنً بما ذكروا لول هللا تعالى: }ٌفرحون بما أتوا{ بما فعلوا }وٌحبون أن ٌحمدوا بما لم 
 .(5)من الصوم والصبلة والعبادة"

والسابع:أخرج ابن أبً حاتم عن دمحم بن كعب المرظً لال: كان فً بنً إسرابٌل رجال 
عباد فمهاء، فؤدخلتهم الملون، فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملون 

 .(ٓٔ)تحسبن الذٌن ٌفرحون بما أتوا{"من لولهم، وما أعطوا فؤنزل هللا عز وجل: }ال 
والسببان األول والثانً، هما المعول علٌهما فً سبب نزول هذه اآلٌة، وأما األسباب 

 األخرى، فهً ال ٌعول علٌها من جهة السند.
رضً هللا عنهما فً سإال  ابن عباس والراجح إن سبب نزول هذه اآلٌة الكرٌمة ما ذكره

الٌهود عن شًء فكتموه إٌاه، وأخبروه بؽٌره، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إٌاه ما النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 سؤلهم عنه؛ وذلن لصحة سند الحدٌث، وتصرٌحه بالنزول، وموافمته لسٌاق المرآن. وهللا أعلم.

سبن ، ٌا ال تح [، أي:"11ٔلوله تعالى: }اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا{ ]آل عمران : 
 .(ٔٔ)دمحم ، الذٌن ٌفرحون بما أتوا من إخفاء أمرن عن الناس"

ٌَّاهم إلى العلم ولٌسوا  لال الواحدي:" هم الٌهود فرحوا بإضبلل النَّاس وبنسبة النَّاس إ
 .(ٕٔ)كذلن"

ْوا{ ]آل }اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَ وألهل العلم فً الذٌن عناهم هللا تعالى فً لوله:
 [، وجهان:11ٔعمران : 

                                                             

 ..2٘ٗ/ٙ(:صٕٔٙٗالمسند الجامع) (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ(:ص5ٕٗتفسٌر عبدالرزاق) (ٕ)
 .1ٙٗ/2(:ص1ٖٖٗتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٔٗ/ٕ، والعجاب:1ٗٓ/ٖ(:صٓ٘ٙٗ، وانظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٙٗ/2(:ص1ٖٖ1تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٔ(:ص52ٗرزاق)تفسٌر عبدال (٘)
 .الردء  : العون والناصر ، ٌنصره وٌشد ظهره(ٙ)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٖ٘ٓأخرجه الطبري) (2)
 .1ٗٓ/ٖ(:صٔ٘ٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم)(1)
 .1ٖٔأسباب النزول: (5)
 .1ٖ1/ٖ(:صٗٗٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 ..2ٕٗالوجٌز: (ٕٔ)
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وإخفاء أمره ، وأحبواْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنهم أهل الكتاب فرحوا باالجتماع على تكذٌب النبً أحدهما: 
، (ٕ)، وعكرمة(ٔ)أن ٌحمدواْ بما لٌس فٌهم من أنهم أهل نسن وعلم ، وهذا لول ابن عباس

 .(2)، ولتادة(ٙ)هد، ومجا(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)، والسدي(ٖ)والضحان
والثانً : أنهم أهل النفاق فرحوا بمعودهم عن المتال وأحبواْ أن ٌحمدوا بما لٌس فٌهم من اإلٌمان 

 .(5)، وابن زٌد(1)، وهذا لول أبً سعٌد الخدري -ملسو هيلع هللا ىلص -بدمحم 
  ٌحسبن{بالٌاء،:}حمٌد بن كثٌر وأبو جعفر وشٌبة ونافع وابن عامر وأبو عمروولرأ 

 ومعناه: وال ٌحسبن الفارحون منجٌا لهم من العذاب .
{، معناه: وال تحسبن ٌا دمحم الفارحٌن بمفازة من العذاب، وخبره  ولرأ ؼٌرهم بالتاء} تَْحَسبَنَّ

 فً الباء.
رضً -وأصحابه -ملسو هيلع هللا ىلص-ولرأ الضحان وعٌسى: }ال تحسبن{، بالتاء وضم الباء، أراد دمحما  

 .-هللا عنهم
ولرأ دمحم وابن كثٌر وأبو عمرو وٌحٌى بن ٌعمر: بالٌاء وضم الباء خبرا عن الفارحٌن، أي 

 .(ٓٔ) فبل تحسبن أنفسهم
ولرأها إبراهٌم: }بما أوتوا{، ممدودا، أي: أعطوا، ولرأ سعٌد بن جبٌر: }أوتوا{، أي: 

 .(ٔٔ)أعطوا
[، " أي: وٌحبون أن 11ٌَْٔفعَلُوا{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َوٌُِحبُّوَن أَْن ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم 

 .(ٕٔ)ٌحمدهم الناس على تمسكهم بالحك وهم على ضبلل"
لال الواحدي:أي:" وأَحبُّوا أن ٌحمدوا بالتَّمسُّن بالحّكِ ولالوا: نحن أصحاب التَّوراة وأولو 

 .(ٖٔ)العلم المدٌم"
األولى، فٌمولون ذلن وال ٌمرون بدمحم لال الفراء:" لالوا: نحن أهل العلم األول والصبلة 

 .(ٗٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"
وهم مع نمضهم مٌثالً الذي أخذت علٌهم بذلن ، ٌفرحون بمعصٌتهم  لال الطبري:أي:"

إٌاي فً ذلن ، ومخالفتهم أمري وٌحبون أن ٌحمدهم الناس بؤنهم أهل طاعة هلل وعبادة وصبلة 
ه على أنبٌابه ، وهم من ذلن أبرٌاء أخلٌاء ، لتكذٌبهم وصوم ، واتباع لوحٌه وتنزٌله الذي أنزل

رسوله ، ونمضهم مٌثاله الذي أخذ علٌهم ، لم ٌفعلوا شٌبًا مما ٌحبون أن ٌحمدهم الناس 
 .  (٘ٔ)علٌه"

                                                             

 .1ٖ1/ٖ(:ص5ٖٙٗ، وابن أبً حاتم)1ٙٗ/2(:ص1ٖٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٙٙٗ/2(:ص1ٖٖ1انظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .2ٙٗ/2(:ص1ٖٗٓ(، )1ٖٖ5انظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .1ٙٗ-2ٙٗ/2(:ص1ٖٕٗ(،)1ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 ..1ٖ1/ٖ(:ص5ٖٙٗوابن أبً حاتم)(٘)
 .5ٙٗ/2(:ص1ٖٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٖ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
، وتفسٌر ابن أبً ٕٔٔ/1(:ص2ٖٔٗ.، وصحٌح مسلم)ٓ٘/ٙ(:ص2ٙ٘ٗانظر: صحٌح البخاري) (1)

 1ٖ5/ٖ(:صٙٗٙٗحاتم)
 .٘ٙٗ/2(:ص1ٖٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 ..2ٕٗالوجٌز: (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (٘ٔ)



ٕٔ٘ 
 

لال ابن كثٌر:" ٌعنً بذلن المرابٌن المتكثرٌن بما لم ٌُْعَطوا ، كما جاء فً الصحٌحٌن عن 
، وفً الصحٌح : (ٔ) : "من ادََّعى َدْعوى كاذبة ِلٌتََكثَّر بها لم ٌَِزْده هللا إال لِلَّة"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٖ)"(ٕ)"المتشبع بما لم ٌُْعَط كبلبس ثَْوبًَ ُزور"
فبل تظنهم بمنجاة  [، أي:"11ٔلوله تعالى: }فَبَل تَْحَسبَنَُّهْم بَِمفَاَزةٍ ِمَن اْلعَذَاِب{ ]آل عمران : 

 .(ٗ)"من عذاب هللا
 .(٘)معناه: ال تظنن أنهم ٌنجون من العذاب بذلن" لال السمرلندي:"

 .(ٙ)ٌمول: ببعٌد من العذاب" لال الفراء:"
فبل تظنهم بمنجاة من عذاب هللا الذي أعده ألعدابه فً الدنٌا، من الخسؾ  لال الطبري:أي:"

 . (2)والمسخ والرجؾ والمتل ، وما أشبه ذلن من عماب هللا ، وال هم ببعٌد منه"
 . (1)لال ابن زٌد فً لوله : "}فبل تحسبنهم بمفازة من العذاب{، لال : بمنجاة من العذاب"

 .(5)[، أي:"ولهم عذاب مإلم"11ٔأَِلٌٌم{ ]آل عمران :  لوله تعالى: }َولَُهْم َعذَابٌ 
 .(ٓٔ)ولهم عذاٌب فً اآلخرة أًٌضا مإلم ، مع الذي لهم فً الدنٌا معجل" لال الطبري:أي:"

 الفوابد:
 تحذٌر من ٌفرح بما أتى فرح منة أو فرح ؼدر وخٌانة كالمنافمٌن. -ٔ
كؤن ٌصرح اإلنسان بؤنه عمل التحذٌر من محبة اإلنسان أن ٌُحمد بما لم ٌفعل، وذلن  -ٕ

 عمبل وهو كاذب، أو ٌوّري فٌظن السامع أنه فاعل وهو لم ٌفعل.
 أنه من كان على هذا الحال فلن ٌنجو من العذاب. -ٖ
إثبات العذاب االلٌم لمن هذه حاله، ولد عرفنا أنها منطبمة علة صنفٌن من الناس: أهل  -ٗ

 والثانً: هم المنافمون. -ملسو هيلع هللا ىلص-الكتاب الذٌن كتموا صفة الرسول
 المرآن

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ِ ُمْلُن الس َماَواِت َواْْلَْرِض َوّللا   [11ٔ({ ]آل عمران : 11ٔ}َوَّلِل 
 التفسٌر:

 وهلل وحده ملن السموات واألرض وما فٌهما، وهللا على كل شًء لدٌر.
ِ ُمْلُن السََّماَواِت   هلل ملن جمٌع ما  [، أي:"15َٔواأْلَْرِض{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َوَّلِلَّ

 .(ٔٔ)حوته السموات واألرض"
ءٍ  عز وجل: } -لال الزجاج:" أي: هو خالمهما، ودلٌل ذلن لوله  ًْ {، و} َخْلِك َخاِلُك كُّلِ َش

 .(ٕٔ)السََّماَواِت َواأْلَْرِض{"
رض{ وما بٌنهما من الخلك لال مماتل:" ثم عظم هللا نفسه فمال: }وهلل ملن السماوات واأل

 .(ٖٔ)عبٌده وفً ملكه"

                                                             

( من حدٌث ثابت بن الضحان رضً ٓٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٕ٘ٙٙ،  ٘ٓٔٙصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 . هللا عنه

 .( من حدٌث عابشة رضً هللا عنها5ٕٕٔرواه مسلم برلم )(ٕ)
 ..1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2ٌر الطبري:تفس (ٗ)
 ..2ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٗ/2(:ص1ٖٖ٘أخرجه الطبري) (1)
 ..1ٕٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٕٗ/2تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 ..51ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
 ..ٕٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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أي خزابن السموات المطر، وخزابن األرض النبات، وٌمال: جمٌع من  لال السمرلندي:"
 .(ٔ)فً السموات واالرض عبٌده وفً ملكه"

 .(ٕ)أي: بملن تدبٌرهما، وتصرٌفهما على ما ٌشاء" لال الواحدي:"
أي: هو المالن للسماوات واألرض وما فٌهما، من سابر أصناؾ الخلك،  لال السعدي:"

 .(ٖ)المتصرؾ فٌهم بكمال المدرة، وبدٌع الصنعة"
، (ٗ)وهذا تكذٌب من هللا جل ثناإه الذٌن لالوا :}إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{ لال الطبري:" 

رض. فكٌؾ ٌكون أٌها ٌمول تعالى ذكره ، مكذبا لهم : هلل ملن جمٌع ما حوته السموات واأل
 .(٘)المفترون على هللا ، من كان ملن ذلن له فمًٌرا ؟"

أي ال تحزنوا أٌها المإمنون وال تضعفوا، وبٌنوا الحك وال تكتموا منه شٌبا،  لال المراؼً:"
وال تشتروا بآٌات هللا ثمنا للٌبل، وال تفرحوا بما عملتم، فإن هللا ٌكفٌكم ما أهمكم وٌؽنٌكم عن هذه 

 .(ٙ)منكرات التً نهٌتم عنها فإن هلل ملن السموات واألرض ٌعطى من ٌشاء"ال
ٍء لَِدٌٌر{ ]آل عمران :  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش " أي وهو سبحانه "على كل [، 15ٔلوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(2)شًء لدٌر"
 .(1)لال الزمخشري:أي:" فهو ٌمدر على عمابهم"

 .(5)فبل ٌمتنع علٌه منهم أحد، وال ٌعجزه أحد" لال السعدي:أي:"
ثم أخبر جل ثناإه أنه المادر على تعجٌل العموبة لمابلً ذلن ، ولكل مكذب به  لال الطبري:"

ومفتر علٌه ، وعلى ؼٌر ذلن مما أراد وأحب ، ولكنه تفضل بحلمه على خلمه فمال :  وهللا على 
، وتعجٌل عموبته لهم ، وؼٌر ذلن من  كل شًء لدٌر  ، ٌعنً : من إهبلن لابلً ذلن

 .(ٓٔ)األمور"
ال ٌعز علٌه نصركم على من ٌإذونكم بؤٌدٌهم وألسنتهم من أهل الكتاب  لال المراؼً:أي:"

 .(ٔٔ)والمشركٌن"
وهذا ]رّد[ على المعتزلة؛ ألنهم ٌمولون: ال ٌمدر على خلك فعل العبد،  لال الماترٌدي:"

 .(ٕٔ)ألشٌاء، وهو لد أخبر أنه على كل شًء لدٌر"وعلى لولهم: ؼٌر لادر على أكثر ا
 الفوابد:

أن ملن السماوات واالرض خاص باهلل عّز وجل، ووجهه تمدٌم الخبر الذي دل! على  -ٔ
 الحصر.
أن الملن المطلك هلل وحده، وأما الملن المضاؾ إلى المخلوق فهو ملن ممٌد، ودلٌله أن  -ٕ

على خبلؾ ما جاءت به الشرٌعة كان ممنوعا من هذا المالن المخلوق لو أراد أن ٌتصرؾ بماله 
 هذا وال ٌملكه، وهللا جّل وعبل ٌملن ملكا عاما شامبل ٌستؽنً به عن ؼٌره.

اإلشارة أنه الٌجوز لئلنسان أن ٌتصرؾ فً ملكه إال على حسب إذن الشارع، ألن كون  -ٖ
 ذن له فٌه.الملن هلل ٌدل على أن تصرفنا فٌه إنما ٌكون بطرٌك الوكالة، ٌتمٌد بما أُ 

 عموم لدرة هللا عّز وجل، لموله:}وهللا على كل شًء لدٌر{. -ٗ

                                                             

 .2ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .ٔٙٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 . 1ٔٔسورة آل عمران: (ٗ)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 . ٔٙٔتفسٌر السعدي: (5)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً:(ٔٔ)
 .5٘٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
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فإنه ٌطرد عنه الٌؤس، ألن اإلنسان لد  -أي بؤن هللا على كل شًء لدٌر-أن من آمن بهذا -٘
ٌصاب بمرض مثبل فٌٌؤس من بربه بعد العبلج، فٌمال له: التٌؤس إن هللا على كل شً لدٌر، 
وأنت إذا أراد هللا أن ٌبمً المرض بن فمد ٌكون خٌرا لن، ألنن تكسب من ورابه الثواب من هللا 

ل، فإنه الٌصٌب المإمن من هّم وال ؼّم وال أذى حتى الشوكة ٌشاكلها إال كّفر هللا به عّز وج
رضً هللا عنها؛ أن رسول هللا صلى هللا علٌه -ٌعنً من ذنوبه، كما روي عن أم المإمنٌن عابشة

 .(ٔ)وسلم لال:"ما من مصٌبة ٌصاب بها المسلم إال كفر بها عنه، حتى الشوكة ٌشاكها"
 المرآن

ٌِْل َوالن َهاِر آَلٌَاٍت ِْلُوِلً اْْلَْلبَاِب ) ({ 1ٓٔ}إِن  فًِ َخْلِك الس َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختاَِلِف الل 
 [5ٓٔعمران :  ]آل

 التفسٌر:
إن فً خلك السموات واألرض على ؼٌر مثال سابك، وفً تعالُب اللٌل والنهار، 

 ٌمة على وحدانٌة هللا ألصحاب العمول السلٌمة.واختبلفهما طوال ولَِصًرا لدالبل وبراهٌن عظ
 فً سبب نزول اآلٌة:

، عن ابن عباس لال: "أتت لرٌش النبً (ٖ)، والواحدي(ٕ)أخرج ابن أبً حاتم والطبرانً
}إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: ادع لنا ربن أن ٌجعل لنا الصفا ذهبا، فدعا ربه، فنزلت: 

ٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب " ٌِْل َوالنََّهاِر آَل  .(ٗ)َواأْلَْرِض َواْختِبَلِؾ اللَّ
 .(ٙ)، لال ابن حجر: "والمرسل أصح"(٘)واخرجه عبد بن حمٌد عن سعٌد بن جبٌر مرسبل

[، "أي: إِن فً خلك 5ٓٔلوله تعالى: } إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواألْرِض {]آل عمران :  
 .(2)اوات واألرض على ما بهما من إِحكام وٍإبداع"السم

أي : هذه فً ارتفاعها واتساعها ، وهذه فً انخفاضها وكثافتها واتضاعها  لال ابن كثٌر:" 

وما فٌهما من اآلٌات المشاهدة العظٌمة من كواكب سٌارات ، وثوابَت وبحار ، وجبال ولفار 
نافع ، مختلفة األلوان والطعوم والروابح وأشجار ونبات وزروع وثمار ، وحٌوان ومعادن وم

 .(1)والخواص"
ثم دل على مواضع النظر والعبرة، حٌث ٌمع االستدالل على الصانع  لال ابن عطٌة:" 

بوجود السماوات واألرضٌن والمخلولات دال على العلم، ومحال أن ٌكون موجود عالم مرٌد 
 .(5)ؼٌر حً، فثبت بالنظر فً هذه اآلٌة عظم الصفات"

ٌِْل َوالنََّهاِر{]آل عمران :   [، "أي:وتعالب اللٌل والنهار 5ٓٔلوله تعالى: } َواْختِبلِؾ اللَّ
 .(ٔ)"على الدوام

                                                             

 .ٕٓٔ/ٙ، ٖٔٔ/ٙ، 11/ٙ، وأحمد فً المسند: 1ٗ٘( أخرجه مالن  فً الموطؤ: ٔ)
 1ٖٖ، وإسناده ضعٌؾ، بسبب ٌحٌى )دٌوان الضعفاء للذهبً: ٕٔ/ٕٔ(:ص ٕٕٖٕٔانظر: المعجم الكبٌر) (ٕ)

( ولد ضعفه ٕٓٔرلم:  - ٖٖٔ/ٔ( وجعفر بن أبً المؽٌرة الممً )تمرٌب التهذٌب: 2٘ٙٗرلم:  - 1ٖٖ
 ( .1ٗٔ/ٕ(، وابن كثٌر )تفسٌر ابن كثٌر: 5ٕٖ/ٙالحافظان: الهٌثمً )مجمع الزوابد: 

": "وهذا مشكل فإن هذه اآلٌة مدنٌة، وسإالهم أن ٌكون الصفا 1ٗٔ/ ٕن كثٌر إلى الطبرانً ثم لال "عزاه اب 
 ذهبا كان بمكة وهللا أعلم".

" وأجاب عنه فمال: "وعلى تمدٌر كونه محفوظا وصله ففٌه إشكال ٖٕ٘/ 1وكذلن لال ابن حجر فً "الفتح" " 
ة. للت: وٌحتمل أن ٌكون سإالهم لذلن بعد أن هاجر النبً من جهة أن هذه السورة مدنٌة، ولرٌش من أهل مك

 ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة وال سٌما فً زمن الهدنة".
 .5ٖٔ-1ٖٔ.انظر: أسباب النزول: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٖ(:ص٘٘ٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔ2-1ٔٙ/ٕانظر:العجاب: (٘)
 .1ٔ2/ٕالعجاب: (ٙ)
 .ٖٕٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (5)
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هو تعالبهما، إذ جعلهما هللا خلفة، وٌدخل تحت لفظة االختبلؾ كونهما  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕ)ٌمصر هذا وٌطول اآلخر وبالعكس، وٌدخل فً ذلن اختبلفهما بالنور والظبلم"

لال ابن كثٌر:"أي : تعالبهما وتَمَارضهما الطول والمصر ، فتارة ٌطُول هذا وٌمصر هذا ، 
طول الذي كان لصٌرا ، وٌمصر الذي كان طوٌبل وكل ذلن ثم ٌعتدالن ، ثم ٌؤخذ هذا من هذا فٌ

 .(ٖ)تمدٌر العزٌز الحكٌم"
[، " أي: عبلمات واضحة على 5ٓٔلوله تعالى: } آَلٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلَباِب{]آل عمران : 

 .(ٗ)"الصانع وباهر حكمته، وال ٌظهر ذلن إِال لذوي العمول
وعظٌم لدرته وباهر حكمته، للذٌن  ألدلة واضحة على الصانع لال الزمخشري:أي:"

ٌفتحون بصابرهم للنظر واالستدالل واالعتبار، وال ٌنظرون إلٌها نظر البهابم ؼافلٌن عما فٌها 
من عجابب الفطر. وفً النصابح الصؽار: امؤل عٌنٌن من زٌنة هذه الكواكب، وأجلهما فً جملة 

ها، لبل أن ٌسافر بن المدر، وٌحال هذه العجابب، متفكرا فً لدرة ممدرها، متدبرا حكمة مدبر
 .(٘)بٌنن وبٌن النظر"

} ألوِلً األْلبَاِب { أي : العمول التامة الذكٌة التً تدرن األشٌاء بحمابمها  لال ابن كثٌر:لوله"
( فٌهم : } َوَكؤٌَِّْن ِمْن ٖعلى جلٌاتها ، ولٌسوا كالصم البُْكم الذٌن ال ٌعملون الذٌن لال هللا ]تعالى[ )

ِ إِال َوهُمْ  آٌَةٍ  ٌَْها َوهُْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن. َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم بِاَّللَّ وَن َعلَ  فًِ السََّماَواِت َواألْرِض ٌَُمرُّ
 .(ٙ)["ٙٓٔ،  ُ٘ٓٔمْشِركُوَن { ]ٌوسؾ : 
و}اآلٌات{ :العبلمات، و}األلباب{ فً هذه اآلٌة: هً ألباب التكلٌؾ ال  لال ابن عطٌة:"

تجربة، ألن كل من له علوم ضرورٌة ٌدركها فإنه ٌعلم ضرورة ما للناه من صفات هللا ألباب ال
 .(2)تعالى"

ونبه بموله: }ألولً األلباب{، أن من لم ٌكن ذا لب لل عناإه فً التفكر فٌها،  لال الراؼب:"

واللب هو اسم للعمل أزٌل عنه الدرن، وذان أن العمل وإن كان أشرؾ مدرن من األشٌاء فهو 
فً األصل كسٌؾ حدٌد لم ٌطبع ولم ٌصمل، فإذا تفمد وتعهد بالحكمة صار كسٌؾ طبع، فؤزٌل 

موضع ٌذكر هللا تعالى فٌه أجل مدرن ال ٌمكن إدراكه إال بؤجل  خبثه، وشحذ حده، وكل
 (1)مدرن"
أخرج ابن حبان عن عطاء لال دخلت أنا وعبٌد بن عمٌر على عابشة فمالت لعبٌد بن  

عمٌر لد آن لن أن تزورنا فمال ألول ٌا أمه كما لال األول زر ؼبا تزدد حبا لال فمالت دعونا 
أخبرٌنا بؤعجب شًء رأٌته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،لال: فسكتت ثم  من رطانتكم هذه لال بن عمٌر

لالت: لما كان لٌلة من اللٌالً لال: "ٌا عابشة ذرٌنً أتعبد اللٌلة لربً" للت: وهللا إنً ألحب 
لربن وأحب ما سرن، لالت: فمام فتطهر ثم لام ٌصلً، لالت: فلم ٌزل ٌبكً حتى بل حجره 

ٌزل ٌبكً حتى بل لحٌته، لالت: ثم بكى فلم ٌزل ٌبكً حتى بل األرض فجاء  لالت ثم بكى فلم
ببلل ٌإذنه بالصبلة فلما رآه ٌبكً، لال: ٌا رسول هللا لم تبكً ولد ؼفر هللا لن ما تمدم وما تؤخر 
لال :"أفبل أكون عبدا شكورا لمد نزلت علً اللٌلة آٌة وٌل لمن لرأها ولم ٌتفكر فٌها: }إن فً 

 .(5)["5ٓٔماوات واألرض{  اآلٌة كلها ]آل عمران: خلك الس

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٓٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (1)
، إسناده صحٌح على شرط مسلم، وأخرجه أبو الشٌخ فً 12ٖ-1ٖٙ/ٕ(:صٕٓٙح ابن حبان)( صح5ٌ)

 عن الفرٌابً، عن عثمان بن أبً شٌبة، بهذا اإلسناد. 1ٙٔ"أخبلق النبً" ص 
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 الفوابد:
الحّث على التؤمل فً خلك السماوات واألرض، ألن هللا تعالى ذكر أن فٌهما آٌات،  -ٔ

 واآلٌات هً: العبلمات، وكلما ازدادت اآلٌات وضوحا ازداد اإلٌمان لوة.
التفسٌر، من حٌث ذواتهما النظر إلى خلك السماوات واألرض على الوجه الذي ذكر فً  -ٕ

 ومنافعهما وما فٌهما من الخٌر والمصالح حتى الٌذهب ذاهب إلى أنها خلمت عبثا.
اإلشارة إلى اختبلؾ اللٌل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس، ومن حرب إلى سلم،  -ٖ

 ومن عّز إلى ذّل، ومن فمر إلى ؼنى، وبالعكس فً هذه األمور.
هللا جعل هذا االختبلؾ لذوي العمول، أما من العمل له فإنه الثناء ألصحاب العمول، ألن  -ٗ

الٌنتفع بهذه اآلٌات، والٌعتبر بها وتمّر علٌه وكؤنها مظاهر طبٌعٌة ال عبللة لها لفعل هللا تعالى 
من الطمس على الملوب وعمً األبصار، ألن هذا الكون على هذا —والعٌاذ بالل–بها، وهذا 

أن ٌمع إال من رب حكٌم عّز وجل، والٌمكن أن ٌمع من فاعل على النظام البدٌع الٌمكن أبدا 
 وجه السفه أبدا.

أن الرّب عّز وجل أظهر آٌاته لخلمه مع ان مجرد اإلٌمان بؤن هللا تعالى حً موجود  -٘
ٌكفً، لكن كلما تعددت األدلة واآلٌات ازداد الشًء ٌمٌنا، ودلٌل هذا أن إبراهٌم لال هلل عّز 

ًٌِ اْلَمْوتَى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَاَل بََلى َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلِبً}َوإِْذ  وجل: ٌَْؾ تُْح  لَاَل ِإْبَراِهٌُم َرّبِ أَِرنًِ َك
ٌَْن ثُمَّ اْجَعْل َعلَى كُّلِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدعُُهنَّ  ٌِْر فَُصْرهُنَّ إِلَ ؤْتٌَِنَن  ٌَ لَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمَن الطَّ

َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]البمرة :  [، فاإلنسان لد ٌكون مإمنا وال إشكال عنده فً َٕٓٙسْعًٌا َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
 األمر لكن ٌحتاج إلى من ٌطمبنه.

 الثناء على العمل، وهو عمل الرشد ال عمل التكلٌؾ، لموله تعالى:}آلٌات ألولً االلباب{. -ٙ
كان باهلل وآٌاته أعلم، لموله:}آلٌات ألولً االلباب{، والحكم أنه كلما كان اإلنسان أعمل  -2

المعلك على وصؾ ٌثبت لثبوته وٌعدم لعدمه، ولذلن من كان عمله بهٌمٌا الٌنتفع بهذه اآلٌات، 
 ألنه لٌس من ذوي االلباب.

 المرآن
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَ  ك ُروَن فًِ َخْلِك الس َماَواِت َواْْلَْرِض َرب نَا َما }ال ِذٌَن ٌَْذكُُروَن ّللا 

 [1ٔٔ({ ]آل عمران : 1َٔٔخلَْمَت َهذَا بَاِطاًل سُْبَحانََن فَِمنَا َعذَاَب الن اِر )
 التفسٌر:

الذٌن ٌذكرون هللا فً جمٌع أحوالهم: لٌاًما ولعوًدا وعلى جنوبهم، وهم ٌتدبرون فً خلك 
ه عن ذلن، فاْصِرؾ السموات واألرض، لابلٌ ن: ٌا ربنا ما أوجدت هذا الخلك عبثًا، فؤنت منزَّ

 عنا عذاب النار.
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم{ ]آل عمران :   [، أي: 5ٔٔلوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌَْذكُُروَن َّللاَّ

 .(ٔ)معود واالضطجاع"الذٌن"ٌذكرون هللا بؤلسنتهم وللوبهم فً جمٌع األحوال فً حال المٌام وال
 .(ٕ)هو ذكر هللا فً الصبلة وفً ؼٌر الصبلة ، ولراءة المرآن" لال ابن جرٌج:" 
وهذه حاالتن كلها ٌا ابن آدم ، فاذكره وأنت على جنبن ، ٌُسًرا من هللا  لال لتادة:" 

 .(ٖ)وتخفًٌفا"
صبلتهم ، ولعوًدا فً من نعت  أولً األلباب، أي: الذاكرٌن هللا لٌاًما فً لال الطبري:" 

 .  (ٗ)تشهدهم وفً ؼٌر صبلتهم، وعلى جنوبهم نٌاًما"
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا   لال ابن كثٌر:" ثم وصؾ تعالى أولً األلباب فمال : } الَِّذٌَن ٌَْذكُُروَن َّللاَّ

ن َوَعلَى ُجنُوبِِهْم {، كما ثبت فً صحٌح البخاري عن ِعْمران بن ُحَصٌن ، رضً هللا عنه ، أ

                                                             

 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2٘ٗ-2ٗٗ/2(:ص1ٖ٘ٗأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2٘ٗ/2(:ص1ٖ٘٘أخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
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أي : ال  (ٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "َصّلِ لابما ، فإن لم تستطع فماعدا ، فإن لَم تستطع فَعَلَى َجْنبَِن"
 .(ٕ)ٌمطعون ِذْكره فً جمٌع أحوالهم بسرابرهم وضمابرهم وألسنتهم"

 وهذا وصؾ ظاهره استعمال التحمٌد والتهلٌل والتكبٌر ونحوه من ذكر لال ابن عطٌة:" 
هللا، وأن ٌحصر الملب اللسان، وذلن من أعظم وجوه العبادات، واألحادٌث فً ذلن كثٌرة، وابن 

 .(ٖ)آدم منتمل فً هذه الثبلث الهٌبات ال ٌخلو فً ؼالب أمره منها فكؤنها تحصر زمنه"
ْنَساَن  ولوله: }وعلى جنوبهم{: "عبارة عن حال االضطجاع، وعلى ذلن لوله: }َوإِذَا َمسَّ اإْلِ

[، فمن حمل اآلٌة على الصبلة، ولال: معناه ٕٔالضُّرُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو لَاِعًدا أَْو لَابًِما { ]ٌونس : 
ال ٌخلون بها فً شًء من أحوالهم لابمٌن إذا لدروا، لاعدٌن إذا عجزوا، وعلى جنوبهم إذا 

 مرضوا.
ومنهم من جعله أعم من ذلن، ولال: ال ٌنفكون من ذكر هللا فً جمٌع أحوالهم، كموله:  

ِ{ ]النور :  ٌٌْع َعْن ِذْكِر َّللاَّ  [.2ٖ}ِرَجاٌل اَل تُْلِهٌِهْم تَِجاَرةٌ َواَل َب
ومنهم من جعله أعم من ذلن أٌضا، ولال: معناه ال ٌتحرون بجمٌع أفعالهم إال وجهه، وبٌان 

ات أولٌاء هللا كلها لرب ٌستحك بها الثواب، وذان أنهم ال ٌؤكلون وال ٌنامون إال ذلن أن مباح
ولت الضرورة، وممدار ما ٌستعٌنون به على العبادة، وما ال تتم عبادتهم إال به فذان واجب 

 .(ٗ)كوجوبها"
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى جُ وفً تفسٌر  نُوبِِهْم{ ]آل عمران : لوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌَْذكُُروَن َّللاَّ

 [، وجهان:5ٔٔ
أحدها: إنما هذه فً الصبلة إذا لم تستطع لابما فماعدا، وإن لم تستطع لاعدا فعلى جنب. 

 .(٘)لاله أبو مسعود
والثانً: ان المراد ذكر هللا عّز وجل فً تلن األحوال: لابما ولاعدا ومضطجعا. وهذا لول 

 .(2)، ولتادة(ٙ)مجاهد
لال سابر المفسرٌن: أراد به ذكر هللا تعالى، ووصفهم بالمداومة علٌه، إذ  لال الثعلبً:" 

 .(1)اإلنسان للما ٌخلوا من معنى هذه الحاالت الثبلثة"
الذكر: ذكر باللسان، وذكر بالملب، وذكر الملب ذكران: ذكر عن نسٌان،  لال الراؼب:" 

وذكر هو إدامة مراعاة ما ثبت  وهو إعادة ما انحذؾ عن الحفظ، وذلن هو التذكر فً الحمٌمة،
 .(5)فً الحفظ"

[، " أي: 5ٔٔلوله تعالى:} َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]آل عمران :  
وٌتدبرون فً ملكوت السماوات واألرض، فً خلمهما بهذه األجرام العظام وما فٌهما من 

 .(ٓٔ)عجابب المصنوعات وؼرابب المبتدعات"
 .(ٔٔ)لها صانعا لادرا ومدبرا حكٌما" الثعلبً: أي: بؤن" لال 
ٌعنً بذلن: أنهم ٌعتبرون بصنعة صانع ذلن ، فٌعلمون أنه ال ٌصنع ذلن  لال الطبري:" 

إال َمن لٌس كمثله شًء ، ومن هو مالن كل شًء ورازله ، وخالك كل شًء ومدبره ، ومن هو 

                                                             

 .(٘ٔٔٔ( صحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٗٗٓٔ-ٕٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .1ٗٔ/ٖ(:صٙ٘ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٗٔ/ٖ(:ص2٘ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٗٔ/ٖ(:ص1٘ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٕٔ/ٖفسٌر الثعلبً:ت (1)
 .ٕٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(5)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٔٔ)
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على كل شًء لدٌر ، وبٌده اإلؼناء واإلفمار ، واإلعزاز واإلذالل ، واإلحٌاء واإلماتة ، والشماء 
 .(ٔ)والسعادة"
: ٌفهمون ما فٌهما من الحَكم الدالة على عظمة الخالك ولدرته ، وعلمه أي ابن كثٌر:"لال 

وحكمته ، واختٌاره ورحمته، ... ولد ذّم هللا تعالى َمْن ال ٌعتبر بمخلولاته الدالة على ذاته 
ٌٍَة فًِ السََّماَواِت َواألْرِض  ٌَْها  وصفاته وشرعه ولدره وآٌاته ، فمال : } َوَكؤٌَِّْن ِمْن آ وَن َعلَ ٌَُمرُّ

ِ إِال َوهُْم ُمْشِركُوَن { ]ٌوسؾ :  [ ومدح ٙٓٔ،  َ٘ٓٔوهُْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن. َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم بِاَّللَّ
ٌَاًما َولُعُوًدا َوَعَلى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك ا َ لِ َماَواِت عباده المإمنٌن : } الَِّذٌَن ٌَْذكُُروَن َّللاَّ لسَّ

 .(ٕ)َواألْرِض { لابلٌن } َربَّنَا َما َخلَْمَت َهذَا َباِطبل {"
، فما ٌمع بصري على شًء إال الدارانً : "إنً ألخرُج من منزلًلال الشٌخ أبو سلٌمان 

 .(ٖ)رأٌت هلل َعلًَ فٌه نِْعَمة ، أْو ِلً فٌه ِعْبَرة"
  .(ٗ)"ةتفكر ساعة خٌر من لٌام لٌل أبو الدرداء: "ولال 

ة وتحدث للملب الخشٌة، كما ٌحدث كان ابن عور ٌمول: "الفكرة تذهب الؽفلوروي أنه 
 .(٘)الماء الزرع والنبات، وما جلٌت الملوب بمثل األحزان، وال استنارت بمثل الفكرة"

[، "أي: لابلٌن: ربنا ما خلمت هذ 5ٔٔلوله تعالى:} َربََّنا َما َخلَْمَت َهذَا َباِطبًل{[آل عمران: 
  .(ٙ)الكون وما فٌه عبثاً من ؼٌر حكمة"

عبٌدة:" العرب تختصر الكبلم، لٌخففوه، لعلم المستمع بتمامه، فكؤنه فً تمام المول، لال أبو 
 .(2)وٌمولون: ربنا ما خلمت هذا باطبل "

: لم تخلك هذا الخلك عبثًا وال لعبًا ، ولم تخلمه إال ألمر عظٌم من ثواب  لال الطبري:أي:" 
 .(1)وعماب ومحاسبة ومجازاة"

لمت هذا الخلك َعبَثًا ، بل بالحك لتجزي الذٌن أساإوا بما عملوا أي : ما خ لال ابن كثٌر:" 

 .(5)، وتجزي الذٌن أحسنوا بالحسنى"
المعنى: ما خلمته خلما باطبل بؽٌر حكمة، بل خلمته لداعً حكمة  لال الزمخشري:" 

عظٌمة، وهو أن تجعلها مساكن للمكلفٌن وأدلة لهم على معرفتن ووجوب طاعتن واجتناب 
 .(ٓٔ)معصٌتن"

[، "أي: ننزهن ٌا هللا عن العبث 5ٔٔلوله تعالى:}سُْبَحانََن فَِمنَا َعذَاَب النَّاِر{ ]آل عمران : 
 .(ٔٔ)فؤجرنا واحمنا من عذاب جهنم"

ثم فَِزعوا إلى ربهم بالمسؤلة أن ٌجٌرهم من عذاب النار ، وأن ال ٌجعلهم  لال الطبري:"
 .(ٕٔ)ممن عصاه وخالؾ أمره ، فٌكونوا من أهل جهنم"

                                                             

 .2٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٔ-1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 . 1ٗٔ/ٕرواه ابن أبً الدنٌا فً كتاب "التفكر واالعتبار"، نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
( وابن ابً شٌبة فً 2٘/2ٕ( وابن سعد فً الطبمات الكبرى )2٘ٓرواه: االمام احمد بن حنبل فً الزهد )ح(ٗ)

( والبٌهمً فً الشعب 55ٔ( وابو داود فً الزهد )حٕ/1ٙٗ( وهناد فً الزهد )2ٕ1ٖ٘فً المصنؾ )
 .( وؼٌرهم من طرق عن أبً معاوٌة الضرٌرٔ/ٕٔٙ)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:صٕٙٙٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .2٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 . ٗ٘ٗ/ٔالكشاؾ:(ٓٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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أي : ٌا من َخلَك الخلك بالحك والعدل ٌا من هو ُمنزه عن النمابص والعٌب  لال ابن كثٌر:"
والعبث ، لنا من عذاب النار بحولن ولوتن َولٌْضَنا ألعمال ترضى بها عنا ، ووفمنا لعمل 

 .(ٔ)صالح تهدٌنا به إلى جنات النعٌم ، وتجٌرنا به من عذابن األلٌم"
رداء " ما كان أفضل عبادة أبً الدرداء؟ لالت: التفكر، واالعتبار " سبلت أم الدروي أنه 

 .(ٕ)لوله جل وعز: }ربنا ما خلمت هذا باطبل سبحانن فمنا عذاب النار{"
حدثنً أبً رضً هللا عنه عن بعض علماء المشرق لال: كنت بابتا فً  لال ابن عطٌة:"

مسجد األلدام بمصر، فصلٌت العشاء فرأٌت رجبل لد اضطجع فً كساء له مسجى بكسابه حتى 
أصبح، وصلٌنا نحن تلن اللٌلة وسهرنا، فلما ألٌمت صبلة الصبح لام ذلن الرجل فاستمبل المبلة 

ه فً الصبلة بؽٌر وضوء، فلما فرؼت الصبلة خرج فتبعته فصلى مع الناس، فاستعظمت جرأت
 : (ٖ)ألعظه فلما دنوت منه سمعته ٌنشد

 منسحك الجسم ؼابب حاضر        منتبه الملب صامت ذاكر
 منمبض فً الؽٌوب منبسط          كذان من كان عارفا ذاكرا
 ٌبٌت فً لٌله أخا فكر                 فهو مدى اللٌل نابم ساهر

 .(ٗ)لال فعلمت أنه ممن ٌعبد بالفكرة وانصرفت عنه"
}سبحانن{:"هو للتبربة، والتنزٌه: هو إبعاده عن العٌب، وتبرٌبه منه، وتطهٌره عما  ولوله:

 .(٘)ٌمول الكفار، وهو حرؾ ٌمدم عند حاجات ترفع إلٌه، ودعوات ٌدعى بها"
 الفوابد:

موله:}ألولً األلباب، الذٌن ٌذكرون أن ذكر هللا عّز وجل من لوازم العمل وممتضٌاته، ل -ٔ
 [.5ٔٔ-5ٓٔهللا{]آل عمران: 

فضٌلة إدامة الذكر، ذكر هللا عّز وجل على كل حال، وكان أبلػ من وفّى بهذا حمه عّز  -ٕ

ٌذكر هللا على كل  -ملسو هيلع هللا ىلص-:"كان النبً-رضً هللا عنها-، لالت عابشة-ملسو هيلع هللا ىلص-وجل رسول هللا 
 .(ٙ)أحٌانه"
جواز ذكر هللا تعالى للجنب، لدخوله فً عموم لوله تعالى:}الذٌن ٌذكرون هللا لٌاما  -ٖ

 ولعودا وعلى جنوبهم{.
أن ذكر هللا فً حال كون اإلنسان على جنب ال ٌعد استهانة بالذكر، وكذلن لراءة  -ٗ

حابض رضً هللا كان ٌمرأ متكبا فً حجر عابشة وهً  -ملسو هيلع هللا ىلص-المرآن، "ولد ثبت أن النبً
 .(2)عنها"

فضٌلة التفكٌر فً خلك السماوات واألرض، والممصود التفكر الممرون بمول:}ربنا ما  -٘
خلمت هذا باطبل{، ال التفكر الذي ٌراد به االطبلع على العلم المادي فمط فً خلك السماوات، 

 .ألن هذا التفكر وإن كان ٌفٌد اإلنسان فً الدنٌا، لكنه ال ٌفٌده فً اآلخرة
 التوسل الى هللا تعالى بالربوبٌة حال الدعاء، ألن الربوبٌة بها الخلك والملن والتدبٌر. -ٙ
ا انتفى الباطل نفٌا مطلما ثبت الحك، كما لال ٔانتفاء الباطل فً خلك هللا نفٌا مطلما، وإ -2
 [. 5ٖ}َما َخَلْمنَاهَُما إِالَّ ِباْلَحّكِ{ ]الدخان :  تعالى:
 ء بان هللا هو الخالك، وهو تمرٌر توحٌد الربوبٌة.اإللرار من هإالء العمبل -1
إثبات الحكمة فً أفعبل هلل، لموله:}ربنا ما خلمت هذا باطبل{، فؤفعال هللا وشرابعه كلها  -5

 لحكمة لٌس فٌها شًء عبث إطبللا.

                                                             

 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٔ)
 .ٖٗ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٔأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .  ٘٘٘/ٔانظر: المحرر الوجٌز:(ٖ)
 . ٘٘٘/ٔالمحرر الوجٌز:(ٗ)
 .ٔٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 (.2ٖٖرواه مسلم) (ٙ)
 (.2ٕٗانظر: سنن النسابً) (2)
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تنزٌه هللا عّز وجل عن كل عٌب ونمص، مؤخوذ من لوله:}سبحانن{، والذي  -ٓٔ
ومماثلة المخلولات، حتى فٌما هو كمال فً المخلولٌن، فإن هللا  ٌنّزه هللا عنه شٌبان: النمص،
ِمٌُع اْلبَِصٌُر{ ]الشورى :  منّزه عن مماثلتهم لال تعالى: ٌء َوهَُو السَّ ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  [.ٔٔ}لَ

 أن صفوة الخلك محتاجون إلى الدعاء للولاٌة من النار. -ٔٔ
ألنهم بنوا }فمنا{، على إثبات التوسل فً الدعاء بصفات هللا عّز وجل،  -ٕٔ

لولهم:}سبحانن فمنا{، ٌعنً: أننا نتوسل إلى هللا عّز وجل بتنّزهه عن النمص أن ٌمٌنا عذا النار، 
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السََّماَواِت  ألننا مإمنون، لموله:} ٌَْذكُُروَن َّللاَّ

رون بؤنها خلمت بالحك وللحك، وٌنزهون هللا عّز وجل عن كل نمص وعٌب، َواأْلَْرِض{، وٌم
وٌنبنً على ذلن أنهم جعلوا ذلن وسٌلة لولاٌة هللا تعالى إٌاهم من النار}سبحانن فمنا{، ألنه 

 المعروؾ فً اللؽة العربٌة أن "الفاء" تدل على تفرع ما بعدها على ما لبلها.
 لعصاة والظالمٌن والكفرة.إثبات النار وهً دار المجرمٌن وا -ٖٔ
فً اآلٌة الكرٌمة كلمتان الٌجوز فصل إحداهما عن األخرة، وهً:}َما َخلَْمَت  -ٗٔ

َهذَا بَاِطبًل{، فلو للت:} َربَّنَا َما َخلَْمَت َهذَا{، وسكّت أوهم معنى فاسدا، ولهذا ٌجب الوصل: }َربَّنَا 
بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى{  }ٌَا َما َخلَْمَت َهذَا َباِطبًل{، ومثله لوله تعالى: أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْمَربُوا الصَّ

ٌٌْل ِلْلُمَصلٌَِّن) [، ولوله:ٖٗ]النساء :  [، ٘-ٗالَِّذٌَن هُْم َعْن َصبَلتِِهْم َساهُوَن{ ]الماعون :  (ٗ}فََو
 وذلن لو سكت ألوهم أن الوعٌد للمصلً.

 المرآن
ٌْتَهُ َوَما ِللظ اِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر )}َرب نَا إِن َن َمْن  ({ ]آل عمران : 1ٕٔتُْدِخِل الن اَر فَمَْد أَْخَز

ٔ1ٕ] 
 التفسٌر:

نا من النار، فإنن  َمن تُدِخْله النار بذنوبه فمد فضحته وأهنته، وما للمذنبٌن  -ٌا أهلل-ٌا ربنا نّجِ
 امة.الظالمٌن ألنفسهم من أحد ٌدفع عنهم عماب هللا ٌوم المٌ

ٌْتَهُ{]آل عمران :   [، "أي: من أدخلته 5ٕٔلوله تعالى: }َربََّنا ِإنََّن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز
 .(ٔ)النار فمد أذللته وأهنته"

 .(ٕ)ٌعنً: من خلدته فً النار فمد أهنته" لال مماتل:" 
 .(ٖ)أي : أهنته وأظهرت خزٌه ألهل الجمع" لال ابن كثٌر:" 
عطٌة:" استجارة واستعاذة، أي فبل تفعل بنا ذلن وال تجعلنا ممن ٌعمل عملها،  لال ابن 

والخزي: الفضٌحة المخجلة الهادمة لمدر المرء، خزي الرجل ٌخزى خزٌا إذا افتضح، وخزاٌة 
 .(ٗ)إذا استحٌى، الفعل واحد والمصدر مختلؾ"

بإفراط، ٌمال فً  ٌمال: خزي الرجل: إذا لحمه انكسار، إما من نفسه لال الراؼب:" 
مصدره الخزاٌة، وإما من ؼٌره، وٌمال فً مصدره الخزي، وعلى هذا هان وذل، متى كان ذلن 
من نفسه، ٌمال له الهون والذل، ومتى كان من ؼٌره ٌمال له الهوان والذل، واآلٌة من تمام 

 .(٘)الحكاٌة عن المتفكرٌن فً خلك السموات واألرض"
ٌْتَهُ{]آل عمران : وفً تفسٌر "الخزي" فً لوله  تعالى: }َربََّنا إِنََّن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز

 [، على جوه:5ٕٔ

                                                             

 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٗٓٔ-2ٗٓٔ/ٖألصفهانً:تفسٌر الراؼب ا (٘)
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: ربنا إنن من تدخل النار من عبادن فتخلده فٌها ، فمد أخزٌته، وال ٌخزي أحدها: أنه ٌعنً
، (ٕ)سٌب، وابن الم(ٔ)مإمن مصٌُره إلى الجنة، وإن عذِّب بالنار بعض العذاب. وهذا لول أنس

 . (ٗ)، وابن جرٌج(ٖ)والحسن
والثانً: أن معناه: ربنا إنن من تدخل النار ، من مخلد فٌها وؼٌر مخلد فٌها ، فمد أخزي 

 .(ٙ)، وروي عن الضحان نحو ذلن(٘)بالعذاب. وهذا لول جابر بن عبدهللا
 ولٌل: ان "الخزي ٌحتمل الحٌاء، ٌمال: خزي ٌخزي، خزاٌة إذا استحٌا. والثالث:

 :(2)لال ذو الرمة
 من َجانب الَحْبل مخلوطا بَها الَؽَضبُ        (1)َخَزاٌةً أدْرَكتْه بعد َجْولَتِه

 :(5)ولال المطامً فً الثور والكبلب 
 َحِرجاً َوكرَّ كُُروَر َصاحب نَْجَدةٍ         َخزي الَحَراِبُر أَن ٌكون َجباَنا

 .(ٔٔ)افرٌن الذل والخلود فً النار"، فخزي المإمنٌن الحٌاء، وخزي الك(ٓٔ)أي ٌستحً 
هو المول الثانً، أي:أن " من أدخل النار فمد أخزي بدخوله إٌاها ،  -وهللا اعلم-والراجح 

وإن أخرج منها، وذلن أن  الخزي  إنما هو هتن ستر المخزّي وفضٌحته ، ومن عالبه ربه فً 
 .(ٕٔ)" اآلخرة على ذنوبه ، فمد فضحه بعمابه إٌاه ، وذلن هو  الخزي 

أما إنه خزي دون خزي ولٌس خزي من ٌخرج منها بفضٌحة هادمة  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖٔ)لمدره، وإنما الخزي التام للكفار"

لال ابن عثٌمٌن:"}من{ تشمل العصاة والكفار، فالعصاة مستحمون لدول النار، وإذا أدخلوا  
ون لدخولها على وجه التؤبٌد النار فإنهم ؼٌر مظلومٌن، ألنهم مستحمون لذلن، والكفار مستحم

 .(ٗٔ)والتخلٌد، وكل منهم إذا أدخل النار فمد أخزاه هللا أمام العالم، أي: فضحه وهتن ستره"
[، أي:" ولٌس للظالمٌن من 5ٕٔلوله تعالى: }َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{]آل عمران : 

 .(٘ٔ)ٌمنعهم من عذاب هللا"
 .(ٙٔ)ن من مانع ٌمنعهم من النار"لال مماتل:" ٌعنً: وما للمشركٌ

 .(ٔ)أي : ٌوم المٌامة ال ُمِجٌر لهم منن ، وال ُمِحٌد لهم عما أردت بهم" لال ابن كثٌر:" 

                                                             

 .22ٗ/2(:ص1ٖ٘ٙانظر: تفسٌر لطبري) (ٔ)
 .22ٗ/2(:ص1ٖ٘2انظر: تفسٌر لطبري) (ٕ)
 .22ٗ/2(:ص1ٖ٘1انظر: تفسٌر لطبري) (ٖ)
 .21ٗ/2(:ص1ٖ٘5انظر: تفسٌر لطبري) (ٗ)
 .25ٗ-21ٗ/2(:ص1ٖٙٓانظر: تفسٌر لطبري) (٘)
 .1ٕٗ/ٖ(:صٔٙٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
، وفً تاج العروس ٕ٘ٓ/2، وتهذٌب اللؽة مادة"خزى":ص 2ٕٕ/ٗٔفً اللسان، مادة"خزى":ص( انظر: 2)

 ، ٌصؾ ثورا وحشٌا تطارده الكبلب فً جانب حبل من الرمل:ٗٗ٘/2ٖمادة"خزى":ص 
 حتى إذا دومت فً األرض راجعه         كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب

 من جانب الحبل مخلوطا بها الؽضب  خزاٌة أدركته بعد جولته               
.]انظر: ٌعنً أن هذا الثور لو شاء نجا من الكبلب بالهرب، ولكنه استحٌا وأنؾ من الهرب فكر راجعا إلٌها

 [.11ٔ/ٕأضواء البٌان:
، وتهذٌب اللؽة 2ٕٕ/ٗٔفً تفسٌر الثعلبً:"جولٌه". والصحٌح ما اثبتناه، كما فً اللسان، مادة"خزى":ص (1)

 ، "حولته".ٗٗ٘/2ٖ، وفً تاج العروس مادة"خزى":ص ٕ٘ٓ/2":ص مادة"خزى
 .ٕ٘ٓ/2، وتهذٌب اللؽة، مادة"خزى":ص2ٕٕ/ٗٔانظر: اللسان، مادة"خزى":ص (5)
 .أراد: خزي الرجل الحرابر، أي استحٌى منهن أن ٌفر(ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .25ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٓ٘٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٗٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
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وما لمن خالؾ أمر هللا فعصاه ، من ذي نُصرة له ٌنصره من هللا ، فٌدفع  لال الطبري:"
 .(ٕ)عنه عمابه ، أو ٌنمذه من عذابه"

أي: مانع ٌمنع عنهم العذاب وٌدفع، وٌحتمل األنصار: األعوان، أي: لٌس  لال الماترٌدي:"
 .(ٖ)لهم أعوان ٌعٌنونهم فً اآلخرة"

 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" هو من لول الداعٌن، وبذلن ٌتسك وصؾ اآلٌة"
 الفوابد:

فمه هإالء السادة اولً األلباب إذ بٌّنوا سبب دعابهم أن ٌمٌهم هللا من النار، وأن سبب  -ٔ
ٌْتَهُ{. ذلن  هو أن النار دار الخزي والعٌاذ باهلل، }َربََّنا إِنََّن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز

 إثبات النار، لموله:} َمْن تُْدِخِل النَّاَر{. -ٕ
أنه النصٌر للظالم وذلن فً اآلخرة، أما فً الدنٌا فمد ٌنصر الظالم، ولكن تدور علٌه  -ٖ

 د ٌنصره.الدوابر، أما فً اآلخرة فبل أح
 أن الظلم سبب دخول النار، لموله:} َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{. -ٗ

 المرآن
وبَنَا َوَكفِّْر َعن ا }َرب نَا إِن نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلْْلٌَِماِن أَْن آِمنُوا بَِربِّكُْم فَآَمن ا َرب نَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُ 

 [1ٖٔ({ ]آل عمران : 1َٖٔوتََوف نَا َمَع اْْلَْبَراِر )َسٌِّئَاتِنَا 

 التفسٌر:
ٌنادي الناس للتصدٌك بن، واإللرار بوحدانٌتن،  -هو نبٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص-ٌا ربنا إننا سمعنا منادٌا 

لنا رسالته، فاؼفر لنا ذنوبنا، واستر عٌوبنا، وألحمنا  والعمل بشرعن، فؤجبنا دعوته وصدَّ
 الحٌن.بالص

ٌَماِن{ ]آل عمران :   [،أي: ربنا إننا 5ٖٔلوله تعالى:}َربََّنا إِنََّنا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلئْلِ

 .(٘)سمعنا داعٌا ٌدعو إلى اإلٌمان"
ربنا إننا سمعنا داعًٌا ٌدعو إلى التصدٌك بن، واإللرار بوحدانٌتن ،  لال الطبري:أي:" 

أمرنا به ونهانا عنه مما جاء به من عندن، فصدلنا بذلن ٌا واتباع رسولن ، وطاعته فٌما 
 .(ٙ)ربنا"

ٌَماِن{ ]آل عمران :   [،5ٖٔوفً المنادي فً لوله تعالى:}َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلئْلِ
 لوالن : 

، ونسبه المرطبً إلى ابن (1)د، وابن زٌ(2)، وهو لول ابن جرٌج -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنه النبً دمحم 
 .(5)مسعود وابن عباس رضً هللا عنهما وإلى أكثر المفسرٌن

والمنادي لئلٌمان والداعً إلٌه: لد ٌكون العمل، وكتابه المنزل،  ورّجحه الراؼب فمال:" 
ورسوله المرسل، وآٌاته الدالة، وإن كان األظهر فً هذا الموضع أن ٌكون الرسول، لموله: 

سُوِل{ ]األنفال :  ِ َوِللرَّ  .(ٓٔ)["ٕٗ}اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ
. لاله دمحم بن كعب -ملسو هيلع هللا ىلص - والثانً:أن المنادي المرآن،ألنه لٌس كل الناس سمع رسول هللا

 .(ٔ)، وهو معنى لول لتادة(ٔٔ)المرظً
                                                                                                                                                                               

 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .25ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .ٙ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٖٙانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٙٗانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .2ٖٔ/ٗانظر: تفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٗٓٔ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/2(:ص1ٖٕٙ(، )1ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٕ)من سمع المرآن فكؤنما لمً النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا صحٌح معنى" ولالوا:" 
ألن كثًٌرا ممن وصفهم هللا بهذه الصفة فً  هو أن المنادي: المرآن، " -وهللا أعلم-والراجح 

لٌسوا ممن رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وال عاٌنه فسمعوا دعاءه إلى هللا تبارن وتعالى ونداءه ،  هذه اآلٌات ،
ولكنه المرآن ، وهو نظٌر لوله جل ثناإه مخبًرا عن الجن إذ سمعوا كبلم هللا ٌتلى علٌهم أنهم 

ْشِد{ ]سور  .(ٖ)["ٕ،  ٔة الجن : لالوا : }إِنَّا َسِمْعنَا لُْرآنًا َعَجبًا ٌَْهِدي إِلَى الرُّ
عن لتادة: "لوله : }ربنا إننا سمعنا منادًٌا ٌنادي لئلٌمان{، إلى ولد أخرج الطبري عن  

لوله: }وتوفَّنَا مع األبرار{ ، سمعوا دعوة من هللا فؤجابوها فؤحسنوا اإلجابة فٌها ، وصبروا 
لال. فؤما مإمن الجن فمال علٌها. ٌنببكم هللا عن مإمن اإلنس كٌؾ لال ، وعن مإمن الجّن كٌؾ 

ْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن نُْشِرَن بَِربِّنَا أََحًدا{، وأما مإمن اإل نس : }إِنَّا َسِمْعَنا لُْرآًنا َعَجبًا ٌَْهِدي إِلَى الرُّ
ٌَماِن أَْن آِمنُوا ِبَربِّكُْم فَآَمنَّا َربَّنَ فمال: } ًٌا ٌَُناِدي ِلئْلِ  .(ٗ){، اآلٌة"ا فَاْؼِفْر لََنا ذُنُوَبنَاإِنََّنا َسِمْعَنا ُمنَاِد
 :(٘)ولوله }ٌَُناِدي ِلئِلٌَماِن{، ٌحتمل وجهان 

، كموله تعالى:}اْلَحْمُد هللِ الَِّذي َهَداَنا (ٙ)أحدهما: أن معناه: إلى اإلٌمان، لاله أبو عبٌدة
 : (2)[ بمعنى: إلى هذا . ومنه لول العجاج ِٖٗلَهذا{]األعراؾ:
اِسٌَاِت الثُّبَِّت أَْوَحى لَها  ِت         َوَشدََّها ِبالرَّ  المََراَر فَاْستَمَرَّ

 [٘بمعنى : أوحى إلٌها ، ومنه لوله : }ِبؤَنَّ َربََّن أَْوَحى لََها{ ]سورة الزلزلة : 
 والثانً: ولٌل : ٌحتمل أن ٌكون معناه : إننا سمعنا منادًٌا لئلٌمان ، ٌنادي أن آمنوا بربكم. 

[، " أي: ٌمول هذا الداعً: أٌها الناس 5ٖٔ:}أَْن آِمنُوا بَِربِّكُْم فَآَمنَّا{ ]آل عمران : لوله تعالى
 .(1)آمنوا بربكم واشهدوا له بالوحدانٌة فصدلنا بذلن واتبعناه"

 .(5)أي بؤن آمنوا فامتثلنا" لال البٌضاوي:"
 .(ٓٔ)أي ٌمول : } آِمنُوا ِبَربِّكُْم فَآَمنَّا { أي : فاستجبنا له واتبعناه" لال ابن كثٌر:"

 .(ٔٔ):" فٌه دلٌل بطبلن االستثناء فً اإلٌمان"-رحمه هللا -لال الشٌخ أبو منصور
"ربنا فاستر [، أي: 5ٖٔلوله تعالى:}َربَّنَا فَاْؼِفْر َلنَا ذُنُوبََنا َوَكفِّْر َعنَّا َسٌِّبَاتَِنا{ ]آل عمران : 

 .(ٕٔ)لنا ذنوبنا وال تفضحنا بها، وامح بفضلن ورحمتن ما ارتكبناه من سٌبات"
 .(ٖٔ)ٌعنً امح عنا خطاٌانا" لال مماتل:"

أي : بإٌماننا واتباعنا نبٌن فاؼفر لنا ذنوبنا ، أي : استرها } َوَكفِّْر َعنَّا  لال ابن كثٌر:"
َسٌِّبَاتَِنا { أي : فٌما بٌننا وبٌنن"

(ٔٗ). 
 .(٘ٔ)أَْي: ؼّطِ واستر عنا ذنوبنا بمبول الطَّاعات حتى تكون كفَّارةً لها" لال الواحدي:"

فاستر علٌنا خطاٌانا ، وال تفضحنا بها فً المٌامة على رءوس األشهاد ،  لال الطبري:أي:"
 .(ٔ)بعموبتن إٌانا علٌها ، ولكن كفّرها عنا ، وسٌبات أعمالنا ، فامحها بفضلن ورحمتن إٌانا "

                                                                                                                                                                               

 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٙ٘تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/2وتفسٌر الطبري: ،ٔٔٔ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن للفراء: انظر: (٘)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص2ٕٕٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 ، مادة" َوَحى".1ٖٓ/٘ٔواللسان: ، و٘دٌوانه: (2)
 .ٖٕٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .٘٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٕٗالوجٌز: (٘ٔ)
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وفً ؼفران الذنوب وتكفٌر السٌبات فً لوله تعالى:}َربَّنَا فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا  
 :(ٕ)[، وجوه5َٖٔسٌِّبَاتَِنا{ ]آل عمران : 

أحدهما: أن لولهم: }فاؼفر لنا ذنوبنا{: التً كانت فٌما مضى من عمرنا، }وكفر عنا 
مرنا، أو: وفمنا للحسنات التً تكفر سٌباتنا؛ لما لد ٌلزم سٌباتنا{، أي: اعصمنا فٌما بمً من ع

 العبد التكفٌر لما أساء.
والثانً: أن المؽفرة والتكفٌر كبلهما سواء؛ ألن المؽفرة هً الستر، وكذلن التكفٌر، وإنما 
أعٌد ذلن للتؤكٌد ألن اإللحاح فً الدعاء والمبالؽة فٌه مندوب، ولذلن سمً الحراثون: كفارا؛ 

م البذر فً األرض؛ وكذلن الكافر سمى كافرا؛ لستره الحك بالباطل، ولستره جمٌع ما لستره
 أنعم هللا علٌه بتوجٌه الشكر إلى ؼٌره.

لال المرطبً:" لوله تعالى: }ربنا فاؼفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سٌباتنا{، تؤكٌد ومبالؽة فً  
 .(ٖ)الدعاء. ومعنى اللفظٌن واحد، فإن الؽفر والكفر: الستر"

والثالث: ولٌل: إنما جمع بٌن ؼفران الذنوب، وتكفٌر السٌبات، ألن الؽفران بمجرد الفضل، 
 والتكفٌر بفعل الخٌر.

 والرابع: أن ٌرٌد بالؽفران ما ٌزول بالتوبة، وبالكفران ما تكفره الطاعة العظٌمة.
نبا، والخامس: أن ٌكون المراد باألول ما أتى به اإلنسان مع العلم بكونه معصٌة وذ

 وبالثانً: ما أتى به اإلنسان مع جهله بكونه معصٌة وذنبا.
لال الفخر:" أما الؽفران فهو الستر والتؽطٌة، والتكفٌر أٌضا هو التؽطٌة، ٌمال: رجل  

 :(ٗ)مكفر بالسبلح، أي مؽطى به، والكفر منه أٌضا، ولال لبٌد
ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوَم َؼَماُمها  فًِ لَ

 .(٘)فالمؽفرة والتكفٌر بحسب اللؽة معناهما شًء واحد"إذا عرفت هذا: 

 وفً تفسٌر الذنوب والسٌبات ألوال:
 .(ٙ)أحدها: أن الذنوب الكبابر ودون الكبابر، والسٌبات الشرن. لاله الكلبً

والثانً:أن لوله:}ذنوبنا{، ٌعنً: ما عملوا فً حال الجاهلٌة، }وكفر عنا سٌباتنا{، ٌعنً: ما 
 إلسبلم. لاله الضحان.عملوا فً حال ا

 والثالث:أن الذنوب والسٌبات بمعنى واحد. 
والرابع: أن الذنوب هً الكبابر، والسٌبات ما دون الكبابر التً تكفر من الصبلة إلى 

 الصبلة.
 .(2)[، أي: "وألحمنا بالصالحٌن"5ٖٔلوله تعالى:}َوتََوفََّنا َمَع اأْلَْبَراِر{ ]آل عمران : 

 .(1)المطٌعٌن"ٌعنً:  لال مماتل:"
 .(5)أي : ألحمنا بالصالحٌن"لال ابن كثٌر:"

والبضنا إلٌن إذا لبضتنا إلٌن ، فً عداد األبرار ، واحشرنا محشرهم  لال الطبري:أي:"
 .(ٓٔ)ومعهم"

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٗ/5، ومفاتٌح الؽٌب:ٖٔٙ/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌرالماترٌدي: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (ٖ)

ٌْلٍَة َكَفَر النُُّجوَم ٓٓٔالمعلمات السبع للزوزنً:  (ٗ) . وتمامه: ٌَْعلُو َطِرٌمَةَ َمتْنَِها ُمتََواِتٌر     فًِ لَ
 َؼَماُمها".

 .2ٙٗ/5( مفاتٌح الؽٌب:٘)
 .2ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر السمرلندي:ٙ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)



ٖٔ1 
 

أي: مع المطٌعٌن، وٌمال: اجعل أرواحنا مع أرواح المطٌعٌن  لال السمرلندي:"
 .(ٔ)والصالحٌن"

مخصوصٌن بصحبتهم معدودٌن فً زمرتهم، وفٌه تنبٌه على أنهم  لال البٌضاوي:"أي:
 .(ٕ)محبون لماء هللا، ومن أحب لماء هللا أحب هللا لماءه"

لوله:}َوتََوفَّنَا َمَع اأْلَْبَراِر{، نحو ما حكى عن ؼٌره فً لوله: }تََوفَِّنً ُمْسِلًما  لال الراؼب:"
اِلِحٌَن{ ]ٌوسؾ :  صلى هللا  -، وفٌه تنبٌه أنهم ال ٌكرهون لماء هللا، ولد لال [َٔٓٔوأَْلِحْمنًِ ِبالصَّ

 .(ٗ)" (ٖ)«من أحب لماء هللا أحب هللا لماءه، ومن كره لماء هللا كره هللا لماءه: »-علٌه وسلم 
 :(٘)ولد ذكر المفال فً تفسٌر هذه المعٌة وجهٌن

األول: أن وفاتهم معهم هً أن ٌموتوا على مثل أعمالهم حتى ٌكونوا فً درجاتهم ٌوم  
المٌامة، لد ٌمول الرجل أنا مع الشافعً فً هذه المسؤلة، وٌرٌد به كونه مساوٌا له فً ذلن 
االعتماد، والثانً: ٌمال فبلن فً العطاء مع أصحاب األلوؾ، أي هو مشارن لهم فً أنه ٌعطً 

ثالث: أن ٌكون المراد منه كونهم فً جملة أتباع األبرار وأشٌاعهم، ومنه لوله: فؤولبن ألفا. وال
 [ .5ٙمع الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن والصدٌمٌن ]النساء: 

 :(ٙ)فً }البر{، على وجوهواختلؾ 
 أحدها: أنه الذي ال ٌإذى أحدا.

 والثانً: ولٌل: األبرار: األخٌار.
هم األنبٌاء، والمعنى: توفنا فً جملتهم حتى نصٌر معهم. لاله والثالث: أن األبرار 

 .(2)الواحدي
 .(1)أن األبرار:هم األنبٌاء والصالحون. لاله ابن عباس والرابع:

 .(5)والخامس: أنهم المتمسكون بالسنّة. لاله النسفً

ٌه والسادس: أن البر: الطاعة، والتموى: ترن المعصٌة، ومعنى اآلٌة: توفنا على ما عل
 توفٌت األبرار، وتوفنا وإنا أبرار.

وا هللا تبارن وتعالى بطاعتهم إٌاه لال الطبري:" }األبرار{: جمع  بََر، وهم الذٌن برُّ
 .(ٓٔ)وخدمتهم له ، حتى أرضوه فرضً عنهم"

}األبرار{ جمع بر وبار، نحو جد وأجداد، وصاحب وأصحاب، وأصله من  ولال الراؼب:"
البر أي المكان الواسع، فبره خوله برا، أي سعة، وٌمال لئلنسان إذا أكرم من دونه وأكرمه من 

ُ َعْنُهْم  فوله بره، كما ٌمال فٌهما: أحب ووالى، واألبرار: هم الموصوفون بموله} ًَ َّللاَّ }َرِض
 .(ٔٔ){"َوَرُضوا َعْنهُ 

}إِنَّا كُنَّا ِمْن لَْبُل  لال ابن عثٌمٌن: }األبرار{: جمع بْر، والبّر هو: كثٌر الخٌرات، لال تعالى:
ِحٌُم{ ]الطور :  [، وأهل الحك واألعمال الصالحة ال شن أنهم مكثرون 1ٕنَْدعُوهُ إِنَّهُ هَُو اْلَبرُّ الرَّ

 .(ٕٔ)لفعل الخٌرات، وعلٌه فإنهم أبرار"

                                                             

 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .٘٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .5/ٗ(:ص 52ٖٔ، والنَّسابً فً الكبرى)ٖٙٗ/ٕ(:ص 1ٖ٘2خرجه أحمد فً المسند)(ٖ)
 .ٓ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .2ٙٗ/5الؽٌب:انظر: مفاتٌح  (٘)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .5ٕٗانظر: الوجٌز: (2)
 .ٖٔٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: تفسٌر النسفً: (5)
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .ٙ٘٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٕٔ)
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}اأْلَْشَراِر{ ]ص :  وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسابً: }األبرار{، ولرأ نافع، 
[، وما كان مثله بٌن الفتح والكسر، ولرأ ابن كثٌر، ٓ٘}ذَاِت لََراٍر{ ]المإمنون :  [، وٕٙ

 .(ٔ)وعاصم بالفتح
 الفوابد:

 أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌعترؾ بنعمة هللا علٌه ؼٌر ماّن بها على ربه. -ٔ
 دعوة اإلٌمان. -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً أن دعوة -ٕ
بذل الجهد فً دعوة الخلك إلى الحك، ألن النداء ٌكون برفع  -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان أن الرسول -ٖ

 ٌدعو الناس بؤعلى صوته ٌنادٌهم لئلٌمان. -ملسو هيلع هللا ىلص-الصوت، فكؤن الرسول
ه:}ربنا إننا آمنّا{، أي: بكل شًء أن الكلمات لد ٌستؽنً بمضمونها عن تفاصٌلها، لمول -ٗ

ٌجب اإلٌمان به، فكل ما أخبر هللا به وصدلنا به وألررنا به فهو داخل فً اإلٌمان باهلل عّز 
 وجل.

اإلشارة إلى بٌان العلة لموله:}أن آمنوا بربكم{، فالرب أهل ألن ٌإمن به اإلنسان ألنه  -٘
 رب حالك، مالن، مدٌر، فهو جدٌر بؤن ٌإمن به العبد.

 أن ذكر اإلنسان لعمله الصالح الٌحبطه، ألنهم لالوا:}إن آمنوا بربكم فآمنّا{. -ٙ
جواز التوسل بالدعاء باألعمال الصالحة، لمولهم:}فاؼفر لنا ذنوبنا{، عطفا على  -2

لولهم:}ربّنا إننا آمنّا{، والتوسل باألعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أٌضا فً لصة الثبلثة الذٌن 
لال سمعت  -رضى هللا عنهما  -ر، عن سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر انطبك علٌهم الؽا

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:انطلك ثبلثة رهط ممن كان لبلكم حتى أووا المبٌت إلى ؼار فدخلوه، 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علٌهم الؽار فمالوا إنه ال ٌنجٌكم من هذه الصخرة إال أن 

 بصالح أعمالكم. فمال رجل منهم اللهم كان لى أبوان شٌخان كبٌران، وكنت ال أؼبك تدعوا هللا

لبلهما أهبل وال ماال، فنؤى بى فى طلب شىء ٌوما، فلم أرح علٌهما حتى ناما، فحلبت لهما 
ؼبولهما فوجدتهما نابمٌن وكرهت أن أؼبك لبلهما أهبل أو ماال، فلبثت والمدح على ٌدى أنتظر 

حتى برق الفجر، فاستٌمظا فشربا ؼبولهما، اللهم إن كنت فعلت ذلن ابتؽاء وجهن  استٌماظهما
 ففرج عنا ما نحن فٌه من هذه الصخرة، فانفرجت شٌبا ال ٌستطٌعون الخروج.

لال النبى ملسو هيلع هللا ىلص ولال اآلخر اللهم كانت لى بنت عم كانت أحب الناس إلى، فؤردتها عن نفسها، 
ألمت بها سنة من السنٌن، فجاءتنً فؤعطٌتها عشرٌن ومابة دٌنار على أن  فامتنعت منى حتى

تخلى بٌنً وبٌن نفسها، ففعلت حتى إذا لدرت علٌها لالت ال أحل لن أن تفض الخاتم إال بحمه. 
فتحرجت من الولوع علٌها، فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلى وتركت الذهب الذى 

ابتؽاء وجهن فافرج عنا ما نحن فٌه. فانفرجت الصخرة، ؼٌر أعطٌتها، اللهم إن كنت فعلت ذلن 
 أنهم ال ٌستطٌعون الخروج منها.

لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولال الثالث اللهم إنى استؤجرت أجراء فؤعطٌتهم أجرهم، ؼٌر رجل واحد 
 أد ترن الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال، فجاءنً بعد حٌن فمال ٌا عبد هللا

إلى أجرى. فملت له كل ما ترى من أجرن من اإلبل والبمر والؽنم والرلٌك. فمال ٌا عبد هللا ال 
تستهزئ بً. فملت إنً ال أستهزئ بن. فؤخذه كله فاستاله فلم ٌترن منه شٌبا، اللهم فإن كنت 

 .(ٕ)فعلت ذلن ابتؽاء وجهن فافرج عنا ما نحن فٌه. فانفرجت الصخرة فخرجوا ٌمشون:
أن كل أحد محتاج لمؽفرة الذنوب، لموله:}فاؼفر لنا ذنوبنا{، فبل تؽرنّن كثرة الطاعات،  -1

فاإلنسان كلما كثرت طاعاته ٌنبؽً أن ٌكون أخوؾ على نفسه من أن ترد هذه الطاعات وٌذهب 
 عمله سدى.

                                                             

 .ٖٔٙ/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٕٕانظر: السبعة:  (ٔ)
، وأبو داود: 1/5ٔ(:ص 2ٓ٘ٔ، ومسلم)5ٔٔ/ٖ(:ص2ٕٕٕ،والبَُخاِري)ٙٔٔ/ٕ(:ص52ٖ٘أَْخَرَجهُ أحمد)(ٕ)
(ٖٖ12.). 
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التفرٌك بٌن المعاصً، بعضها ذنوب، وبعضها سٌبات، وهو كمولنا: إنها تنمسم إلى بابر  -5
ابر، والكبابر والصؽابر تختلؾ فً ذاتها وتختلؾ فٌما بٌنها، فالكبابر منها كبرى، ومنها وصؽ

 صؽرى، والصؽابر منها ما ٌمرب من الكبابر، ومنها ما هو دون ذلن.
جواز سإال الموت على طرٌك أهل الخٌر، لمولهم:}وتوفنا مع األبرار{، وٌجدر المول  -ٓٔ

جل، وإنما من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة أن هذا لٌس من باب الدعاء بالموت العا
}فَؤََجاَءَها اْلَمَخاُض  :-علٌها السبلمٓوهً أن ٌموت على ما مات علٌه االبرار، ومثله لول مرٌم

ٌْتَنًِ ِمتُّ لَْبَل َهذَا َوكُْنُت نَْسًٌا َمْنِسًٌّا{ ]مرٌم :  ا لٌتنً [، والمعنى: ٌٖٕإِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة لَالَْت ٌَا َل
ٌْتَنًِ ِمَن اْلُمْلِن َوَعلَّْمتَنًِ ِمْن تَؤِْوٌِل -علٌه السبلم-مت لبل المصاب، وكذلن لول ٌوسؾ :}َرّبِ لَْد آتَ

ْنٌَا َواآْلِخَرةِ تََوفَِّنً ُمْسِلًما َوأَْلِحْمنِ  ً اأْلََحاِدٌِث فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَْنَت َوِلًٌِّ فًِ الدُّ
الِ   [.ِٔٓٔحٌَن{ ]ٌوسؾ : بِالصَّ

 الثناء على أهل البر واإلحسان، لموله:}وتوفّنا مع األبرار{. -ٔٔ
 المرآن

({ 1ٗٔ}َرب نَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرسُِلَن َواَل تُْخِزنَا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِن َن اَل تُْخِلُف اْلِمٌعَاَد )
 [1ٗٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

وعدتنا على ألسنة رسلن من نصر وتمكٌن وتوفٌك وهداٌة، وال تفضحنا ٌا ربنا أعطنا ما 
 بذنوبنا ٌوم المٌامة، فإنن كرٌم ال تُْخلؾ وعًدا َوَعْدَت به عبادن.

[، أي:" ٌا ربنا أعطنا 5ٗٔلوله تعالى: }َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرسُِلَن{ ]آل عمران :  
 .(ٔ)نصر وتمكٌن وتوفٌك وهداٌة" ما وعدتنا على ألسنة رسلن من

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌمول أعطنا من الجنة ما وعدتنا على ألسنة رسلن" 

 .(ٖ)لال الكلبً عن ابن عباس: " ٌمولون على لسان رسلن" 
لال الواحدي: والمعنى: أن المإمنٌن ٌدعون هللا تعالى بؤن ٌنجز لهم ما وعدهم من الثواب 

: التعبد؛ لما فً -مع العلم أنه منجز وعده ال محالة -ههنا-الدعاء ومعنى ، (ٗ)على لسان الرسل"
مما ال ٌجوز -مثله  ،(٘)«الدعاء مخ العبادة»ذلن من الخضوع هلل، وإظهار الحاجة إلٌه؛ وذلن أن 

[، ولوله: ٕٔٔ: }لال رب احكم بالحك{ ]األنبٌاء: -تعالى-: لوله  -ؼٌره، ولد تعبدنا بالدعاء به
 .(ٙ)["2بوا واتبعوا سبٌلن{ ]ؼافر: }فاؼفر للذٌن تا

                                                             

 .2٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 . ولم ألؾ على مصدر لوله.ٖ٘ٗ/ٔالوجٌز للواحدي:(ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔالوجٌز: (ٗ)
(. كتاب: الدعاء. باب: )من 2ٖٖٔرلم ) ٙ٘ٗ/ ٘رمذي فً "السنن" هذا نص حدٌث، أخرجه بهذا اللفظ: الت(٘)

فضل الدعاء(، عن أنس بن مالن، من طرٌك ابن لهٌعة، ولال الترمذي: )حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه، ال نعرفه 
 إال من حدٌث ابن لهٌعة(.

"التفسٌر": باب )من سورة ( كتاب: 5ٙ5ٕوورد بلفظ: )الدعاء هو العبادة(، أخرجه: الترمذي فً "السنن" رلم )
( كتاب: 2ٕٖٖ( كتاب: التفسٌر. باب )ومن سورة المإمن(، رلم )2ٕٖٗالبمرة(. ولال: )حسن صحٌح(، رلم )

 الدعاء. باب: )ما جاء فً فضل الدعاء(.
 . ولال: )صحٌح اإلسناد(، ووافمه الذهبً.5ٔٗ/ ٔ، والحاكم فً "المستدرن" 2ٕٔ/ ٗوأحمد فً "المسند" 

 ( كتاب: الدعاء باب )فضل الدعاء(.1ٕ1ٖفً "السنن" رلم ) وابن ماجه
 ( كتاب: الصبلة باب )الدعاء(.25ٗٔوأبو داود فً "السنن" رلم )

 (.15ٓرلم: ) 2ٕٔ/ ٖانظر: "اإلحسان"  -وابن حبان فً صحٌحه 
 (.5ٔ٘1ٕرلم ) ٕٕ - ٕٔ/ ٙوابن أبً شٌبة فً "مصنفه" 

(، والبؽوي فً "شرح 1ٖ1) ٙٗٔ/ ٕوالطٌالسً فً "مسنده" (، 2ٔٗوالبخاري فً "األدب المفرد" رلم )
 .(1ٖٗٔرلم ) 1ٗٔ/ ٘السنة" 

 .ٕٕٙ/ٙالتفسٌر البسٌط للواحدي: (ٙ)
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ولال المرظً: "إن المبلبكة تسؤل لهم ذلن؛ وهو لوله: }ربنا وأدخلهم جنات{]ؼافر:  
 .(ٕ). واختار الزجاج هذا المول(ٔ)["1

لال الزجاج والفراء والنحاس:" ٌرٌد على ألسنة رسلن، مثل:} َوْسبَِل اْلمَْرٌََة{ ]ٌوسؾ:  
1ٕ"}](ٖ). 

أي: على ألسنة رسلن؛ وعد هللا المإمنٌن على ألسنة رسله أن  زمنٌن:"لال ابن أبً  
 .(ٗ)ٌدخلهم الجنة إذا أطاعوه"

أي: ٌمولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على لسان رسلن: وهو الجنة وهذا سإال  لال مكً:" 
وطلب، ومعناه الخبر، ألن هللا تعالى منجز وعده من ؼٌر سإال، ومعناه وتوفنا مع األبرار 

 .(٘)إتٌنا ما وعدتنا فهذا معناه، ألنهم لد علموا أن هللا ال ٌخلؾ المٌعاد، ولكنه خبر"لت
ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلن : أنن تُعلً كلمتن كلمَة الحك  لال الطبري: أي:" 

 .(ٙ)، بتؤٌٌدنا على من كفر بن وحادَّن وعبد ؼٌرن وعَجل لنا ذلن"
بنا وآتنا ما وعدتنا على رسلن{، لال : ٌستنجز موعود عن ابن جرٌج ، "لوله :} رروي  

 .(2)هللا على ُرسله"
ٌعنً: أعطنا ما وعدتنا من الخٌر والجنة على لسان رسلن. وٌمال: هو  ولال السمرلندي:" 

ما ذكر من استؽفار المبلبكة واألنبٌاء للمإمنٌن، وهو لوله: }والمبلبكة ٌسبحون بحمد ربهم 
 -علٌهم السبلم -[ وما ذكر من دعاء نوح وإبراهٌم٘وٌستؽفرون لمن فً األرض{ ]الشورى: 

 .(1)للمإمنٌن"
 :(5)[، وجوه5ٗٔله تعالى: }َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتََنا َعلَى ُرسُِلَن{ ]آل عمران : لووفً تفسٌر  
 :(5)وجوه

لاله ابن عباس فً رواٌة الكلبً أحدها: أن المعنى: وآتنا ما وعدتنا على ألسن رسلن، 

 .(٘ٔ)ابن كثٌر ،(ٗٔ)، والنحاس(ٖٔ)، والفراء(ٕٔ)الزجاج، واختاره (ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)عنه
ِ فَْضبًل -عز وجل  -" ألسن " كموله  على إضماروذلن  ِر اْلُمْإِمنٌَِن ِبؤَنَّ لَُهْم ِمَن َّللاَّ : }َوَبّشِ

 [.2َٗكبًٌِرا{ ]األحزاب : 
}َواْستَْؽِفْر  والثانً:أن المعنى: وآتنا ما جعلت على رسلن من االستؽفار للمإمنٌن؛ كموله:

 ُ علٌه  -[، وكمول إبراهٌم 5ٔ ٌَْعلَُم ُمتَمَلَّبَكُْم َوَمثَْواكُْم{ ]دمحم : ِلذَْنبَِن َوِلْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمْإِمَناِت َوَّللاَّ
ٌَمُوُم اْلِحَساُب{ ]إبراهٌم : -السبلم  ٌَْوَم   -[، وكمول نوح ٔٗ: }َربََّنا اْؼِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْإِمنٌَِن 

ًَ ُمْإِمنًا َوِلْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمْإِمنَاِت َواَل تَِزِد : }َرّبِ اْؼِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن دَ -علٌه السبلم  ِت ٌْ َخَل بَ
 . (ٙٔ) [1ٕالظَّاِلِمٌَن إِالَّ تَبَاًرا{ ]نوح : 

                                                             

 .ٖٓٗ/ٙٔالتفسٌر البسٌط، للواحدي: (ٔ)
 .، ولم ٌنسبه كما سٌؤت2ًٕٗ/ ٔ. و"تفسٌر السمرلندي: ٓٙ/ ٗمعانً المرآن" للزجاج  انظر: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٔ، ومعانً المرآن للنحاس:ٕٙ/ٕ، ومعانً المرآن للفراء:55ٗ/ٔ:معانً المرآن للزجاج (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗ)
 .ٕ٘ٓٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘ٗ/2(:ص1ٖٙٙأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (5)
 . ولم ألؾ على مصدر لوله.ٖ٘ٗ/ٔللواحدي:انظر: (ٓٔ)
 .ٕٕٖ/ٔانظر:تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 . 55ٗ/ٔانظر: معانً المرآن:(ٕٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 5ٗٔ/ٔانظر: معانً المرآن:  (ٗٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٙٔ)
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 .(ٔ)أن معناه : على اإلٌمان برسلن والثالث:
 . وهللا أعلم.(ٕ)واألول أظهر، وعلٌه أكثر المفسرٌن

 فما معنى هذا الدعاء والطلب؟ لٌل: فمد علمواْ أن هللا تعالى منجز وعده،وإن 
 :(ٖ)لٌل فً ذلن أربعة أجوبة   

 أحدها : أن الممصود به ، مع العلم بإنجاز وعده ، الخضوع له بالدعاء والطلب.
ٌخرج مخرج الدعاء له ربنا  -أن السإال عما على هللا عّز وجل أن ٌعطً  لال الماترٌدي:"

ال تجر وال تظلم، إن هذا ال ٌمال إال لمن ٌخاؾ الجور منه والظلم؛ إذ ٌعلم أن ذلن علٌه، 
والسإال عما لد أعطى محال؛ ألنه ٌخرج مخرج كتمان ما أعطى، أو لٌس عنده ما ٌعطٌهم؛ 

 .(ٗ)ن بطل السإال"فٌخرج مخرج السخرٌة به؛ لذل
 والثانً : أن ذلن ٌدعو إلى التمسن بالعمل الصالح .

 والثالث : معناه أجعلنا ممن وعدته ثوابن .
 والرابع : ٌعنً ّعجل إلٌنا إنجاز وعدن وتمدٌم نصرن .

والذي هو أولى األلوال بالصواب، هو المول األخٌر، أي: "أن هذه الصفة ، صفة من 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص من وطنه وداره ، مفارلًا ألهل الشرن باهلل إلى هللا ورسوله ، هاجر من أصحاب رسول 

وؼٌرهم من تُبّاع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن رؼبوا إلى هللا فً تعجٌل نصرتهم على أعداء هللا وأعدابهم 
المٌعاد ، ولكن ال صبر لنا ، فمالوا : ربنا آتنا ما وعدتنا من نُصرتن علٌهم عاجبل فإنن ال تخلؾ 

على أناتن وحلمن عنهم ، فعجل لهم خزٌهم ، ولنا الظفر علٌهم، ٌدل على صحة ذلن آخر اآلٌة 
األخرى ، وهو لوله : }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ ال أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى 

ِذٌَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً َولَاتَلُوا َولُتِلُوا{ اآلٌات بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض فَالَّ 
 .(٘)بعدها"

 .(ٙ)ولرأ األعمش: }رسلن{، بالتخفٌؾ 
 .(2)[، أي:و"ال تفضحنا ٌوم المٌامة"5ٗٔلوله تعالى: }َواَل تُْخِزنَا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]آل عمران : 

 .(2)المٌامة"
 .(1)ٌعنً وال تعذبنا ٌوم المٌامة" ل:"لال ممات 
وال تخزنا ٌوم المٌامة فتفضحنا بذنوبنا التً سلفت منا ، ولكن كفِّرها  لال الطبري:أي:" 

 .(5)عنا واؼفرها لنا"
 .(ٓٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً ال تعذبنا، وٌمال: ال تخذلنا" 
 .(ٔٔ)ٌوم المٌامة"لال الثعلبً:أي:" ال تعذبنا وال تهلكنا وال تفضحنا وال تهنا  
أي: لد صدلنا ٌوم المٌابة فبل تخزنا، والمخزى فً اللؽة المذل المحمور  لال الزجاج:" 

 .(ٕٔ)بؤمر لد لزمه بحجة، وكذلن أخزٌته. أي ألزمته حجة أذللته معها"
 .(ٔ)[،أي:" فشؤنن أال تخلؾ المٌعاد"5ٗٔلوله تعالى: }إِنََّن اَل تُْخِلُؾ اْلِمٌَعاَد{ ]آل عمران : 

                                                             

 .1ٙٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
، ٕ٘ٓٔ/ٕ، والهداٌة إلى بلوغ النهاٌة:ٖٔٗ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً زمنٌن:1٘ٗ/2انظر: مثبل تفسٌر الطبري: : (ٕ)

 .ٖ٘ٗ/ٔ، والوجٌز:ٕ٘ٓٔ/ٕالنهاٌة:
 .ٖٗٗ/ٔانظر: تفسٌر الطبري:، والنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٗٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٗٔأخرجه ابن المنذر عن ابن عباس) (2)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٓٔ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
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 .(ٕ)لال ابن عباس:" أي: َمْن وّحدن، وصّدق بنبٌن، ال تخزه"
 .(ٖ)مٌعاد من لال: ال إله إال هللا" وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:"

 .(ٗ)فإنا لد علمنا أنن ال تخلؾ مٌعادن" لال الطبري:أي:" 
 .(٘)لال الزجاج:" أي لد وعدت من آمن بن ووحدن الجنة" 
ال بد من المٌعاد الذي أخبرَت عنه رسُلَن ، وهو المٌام ٌوم المٌامة بٌن أي : لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ٌدٌن"

 .(2)لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً: سؤلنان ٌا ربنا أن تعطٌنا هذا، ألنن التخلؾ المٌعاد" 
لفظه الدعاء، ومعناه الخبر تمدٌره: واؼفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سٌباتنا وتوفنا  لال الثعلبً:" 

ار، وال تخزنا، وتإتٌنا ما وعدتنا على ألسن رسلن من الفضل والرحمة والثواب مع األبر
 .(1)والنعمة"
أي: أنن لد وعدت من آمن بن ووحدن: الجنة فً اآلخرة والنصر فً الدنٌا  لال مكً:" 

 .(5)على أعدابن"
وهو على سبٌل المدح له؛ ألنا على المطع نعلم أنن ال تخلؾ  ولال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)د"المٌعا

 إن لٌل: ما فابدة استنجاز وعده مع العلم بؤنه ال ٌخلؾ؟ ولال الراؼب:" 
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا  لٌل: إن وعده تعالى عباده على طرٌك الجملة، نحو لوله تعالى:  } َوَعَد َّللاَّ

اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْؽِفَرةً َوأَْجًرا َعِظًٌما{ ]الفتح :  السإال خوفا من إخبلؾ [،ولٌس هذا 5َٕوَعِملُوا الصَّ
وعده، ولكن سإاال أن ٌرشحه ألن ٌكون من جملة من دخل فً الوعد، ولهذا لال: }إنن ال تخلؾ 

 المٌعاد{ تنبٌها أنً لست أخشى خلؾ وعدن، لكنً أخشى أن ال أكون من جملة الموعودٌن.
ل ما ولد لٌل ذلن هو على جهة العبادة، ولد تمدم أن لٌس المصد التفوه بذلن، بل فع

 .(ٔٔ)ٌمتضٌه"
فإن للت: كٌؾ دعوا هللا بإنجاز ما وعد وهللا ال ٌخلؾ  وفً السٌاق نفسه لال الزمخشري:"

 المٌعاد؟ 
للت: معناه طلب التوفٌك فٌما ٌحفظ علٌهم أسباب إنجاز المٌعاد أو هو باب من اللجؤ إلى هللا 

ع علمهم أنهم مؽفور لهم، والخضوع له، كما كان األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم ٌستؽفرون م
 .(ٕٔ)لتذلل لربهم والتضرع إلٌه، واللجؤ الذي هو سٌما العبودٌة" ٌمصدون بذلن

عن أنس بن مالن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من وعده هللا على عمل ثوابا فهو منجز وعده،  
 .(ٖٔ)ومن أوعد على عمل عمابا فهو فٌه بالخٌار"

األصمعً لال: "سمعت أبا عمرو بن العبلء ٌمول: سؤلنً عمرو بن عن ونمل الثعلبً  
عبٌد: أٌخلؾ هللا وعده؟ للت: ال. لال: فٌخلؾ هللا وعٌده؟ للت: نعم. لال: ولم؟ للت: ألن فً 

 :(ٔ)خلفه الوعد عبلمة ندم وفً خلفه الوعٌد إظهار الكرم، ثم أنشؤ ٌمول

                                                                                                                                                                               

 ..ٖٓٔالمنتخب فً تفسٌر المرآن الكرٌم، لجنة من علماء االزهر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٗٔمنذر)أخرجه ابن ال (ٕ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص2ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .12ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘ٙ٘تفسٌر ابن عثٌمٌن: (2)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٕ٘ٓٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .15ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٓٔ-ٔ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٙٙ/ 5، ومسند أبً ٌعلى: 5ٔتؤوٌل مختلؾ الحدٌث البن لتٌبة: انظر:  (ٖٔ)
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 ختبً من خشٌة المتهددوال ٌرهب ابن العم ما عشت صولتً         وال أ
 (ٕ)إنً وإن أوعدته أو وعدته                 لمخلؾ إٌعادي ومنجز موعدي"

وهذا تعلٌم من هللا كٌؾ ٌدعى وكٌؾ ٌبتهل إلٌه وٌتضرع. وتكرٌر  لال الزمخشري:"
}ربنا{ من باب االبتهال، وإعبلم بما ٌوجب حسن اإلجابة وحسن اإلثابة، من احتمال المشاق فً 

 .(ٖ)، والصبر على صعوبة تكالٌفه، ولطع ألطماع الكسالى المتمنٌن علٌه "دٌن هللا
وروى عن جعفر الصادق رضى هللا عنه: "من حزبه أمر فمال خمس مرات )ربنا( أنجاه 

 .(ٗ)هللا مما ٌخاؾ وأعطاه ما أراد، ولرأ هذه اآلٌة"
 الفوابد:

مابه وصفاته، ألن هذا من وسابل أنه ٌنبؽً للداعً أن ٌكثر من الثناء على هللا تعالى بؤس -ٔ
 إجابة الدعاء.

كمال إٌمان هإالء بوعد هللا، لموله:}وآتنا ما وعدتنا{، إذ لو كان عندهم شن ما سؤلوا هذا  -ٕ
 السإال.
 أن الرسل هم الواسطة بٌن هللا وبٌن خلمه، لموله:}على رسلن{. -ٖ
جمع "رسول"، إثبات أن الخلك لهم أكثر من رسول، لموله:}على رسلن{، ألن "رسل"  -ٗ

 وهذا أمر معلوم بالٌمٌن المطعً، فالمرآن كله مملوء بمصص األنبٌاء.
أن هإالء االبرار ٌإمنون بٌوم المٌامة وبما ٌلحك الناس به من الذل والخزي،  -٘

 لموله:}والتخزنا ٌوم المٌامة{.
ؾ أن الخوؾ من عذاب هللا الٌنافً البر، لمولهم:}وال تخزنا ٌوم المٌامة{، بل إن الخو -ٙ

 من عذاب هللا ٌزٌد البر، ألنه ٌزٌد تصدٌما بما أخبر هللا به.
َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن  كمال صدق هللا ولدرته، فاهلل الٌخلؾ المٌعاد أبدا، أما لوله تعالى: -2 }إِنَّ َّللاَّ

ِ فَمَِد اْفتَرَ  [، 1ٗى إِثًْما َعِظًٌما{ ]النساء : ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ
فإن عفوه عمن استحك العماب الٌعد إخبلفا للوعد ألنه لادر، ولكنه كمال فوق كمال، إذ إن العفو 

َ َكاَن  عن االنتمام مع المدرة كمال، لال تعالى: ًٌْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا َعْن سُوٍء فَإِنَّ َّللاَّ }إِْن تُْبُدوا َخ
ا  [.5ٗٔلَِدًٌرا{ ]النساء :  َعفُوًّ

 المرآن
ل ِذٌَن }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ اَل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض فَا

َْلَُكفَِّرن  َعْنُهْم َسٌِّئَاتِِهْم َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً َولَاتَلُوا َولُتِلُوا 
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الث   ِ َوّللا  ({ 1َ٘ٔواِب )َوَْلُْدِخلَن ُهْم َجن اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ثََوابًا ِمْن ِعْنِد ّللا 

 [1٘ٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

صالًحا ذكًرا كان أو أنثى، وهم فؤجاب هللا دعاءهم بؤنه ال ٌضٌع جهد َمن عمل منهم عمبل 
ة الدٌن ولَبول األعمال والجزاء علٌها سواء، فالذٌن هاجروا رؼبةً فً رضا هللا تعالى،  فً أُُخوَّ
وأُخرجوا من دٌارهم، وأوذوا فً طاعة ربهم وعبادتهم إٌّاه، ولاتلوا ولُتِلوا فً سبٌل هللا إلعبلء 

المعاصً، كما سترها علٌهم فً الدنٌا، فبل ٌحاسبهم كلمته، لٌسترنَّ هللا علٌهم ما ارتكبوه من 
علٌها، ولٌدخلنَّهم جنات تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار جزاء من عند هللا، وهللا 

 عنده حسن الثواب.
 فً سبب نزول اآلٌة:

                                                                                                                                                                               

وال أختتً من لوله  ، وفٌه:"ٙٗ/ٔكما فً تاج اللؽة، مادة"ختؤ":ص -الشعر لعامر بن الطفٌل العامري (ٔ)
، َما ِعْشُت، َصْولَتً، ... َواَل أَْختَِتً ِمْن  ، وفٌه:"ٖٕٕ/ٗٔللسان، مادة"خبؤ":ص"، واالمتهدد َواَل ٌَْختَِتً ابُن العَّمِ

ِد، وتاج العروس، مادة" ختو":ص  ، وفٌه:" ٌَْختَِتً ابُن العَّمِ َما ِعْشُت َصْولَتً".ٖ٘٘/2َٕصْولَِة الُمتََهّدِ
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
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، من طرٌك (٘)،  والواحدي(ٗ)،  والطبري(ٖ)، وعبدالرزاق(ٕ)، والحاكم(ٔ)أخرج الترمذي
لال: "لالت أم سلمة: ٌا  -رجل من ولد أم سلمة-دٌنار عن أبً عمر بن أبً سلمة عمرو بن 

رسول هللا ال أسمع هللا ذكر النساء فً الهجرة بشًء، فؤنزل هللا تعالى: }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَّنًِ 
 ال أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى{".

ه أخرج ابن المنذر عن سفٌان، لال:" لالت امرأة، أو نسوة: هاجرنا، وال وفً السٌاق نفس
تذكر الهجرة والجهاد إال فٌكم؟ فؤنزل هللا جل ثناإه: }أنً ال أضٌع عمل عامل منكم من ذكر أو 

 .(ٙ) أنثى بعضكم من بعض{ ، لال سفٌان: وفٌه ٌهلن الخوارج"
، -أو تلن المرأة فً رواٌة ابن المنذر-لمة وظاهر الرواٌة هنا أن االستجابة كانت لمول أم س

والظاهر أن لول أم سلمة لم ٌكن سببا مباشرا، وأن هللا عز وجل استجاب لها فً هذا الفصل 
المرآنً العظٌم حٌن التضت حكمته نزوله على نبٌه. ألن السٌاق المرآنً ٌدل على أن االستجابة 

{ كانت لدعاء "أولً األلباب" السابك ذكرهم فً اآلٌات، فً لوله تعالى: }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهمْ 
 .(2)وهللا أعلم

لوله تعالى:}فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ اَل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى{]آل عمران 
كراً كان العامل أو [، "أي: فؤجاب هللا دعاءهم بموله إِنً ال أُبطل عمل من عمل خٌراً ذ5٘ٔ: 

 .(1)أُنثى "
ال أضٌع ال أحبط وال أبطل عمل عامل منكم أٌها المإمنون من ذكر أو  لال الثعلبً: أي:"

 .(5)أنثى"
 -مما تمدم ذكره  -معنى اآلٌة : أن المإمنٌن ذوي األلباب لما سؤلوا  لال ابن كثٌر:"
عمب ذلن بفاء التعمٌب ، كما لال تعالى : } َوإِذَا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ  -فاستجاب لهم ربهم 

[، 1ٙٔلَعَلَُّهْم ٌَْرشُُدوَن { ]البمرة :  لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً َوْلٌُْإِمنُوا بًِ

ولوله : } أَنًِّ ال أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى { هذا تفسٌر لئلجابة ، أي لال لهم 
ُمِجٌبًا  لهم : أنه ال ٌضٌع عمل عامل لدٌه ، بل ٌَُوفًّ كل عامل بمسط عمله ، من ذكر أو 

 .(ٓٔ)أنثى"
لال: } فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ اَل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم{ ، لال: أهل ال  عباس:"لال ابن 

 .(ٔٔ)إله إال هللا، أهل التوحٌد، واإلخبلص، ال أخزٌهم ٌوم المٌامة "
هذا ٌدل أن الوعد لهم كان ممرونا بشرط السإال؛ ألنه لال: }فاستجاب  لال الماترٌدي:"

: }َوإِذَا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ -عز وجل  -ستجابة تكون على أثر السإال؛ كموله لهم{، واال
 .(ٕٔ)[ اآلٌة"1ٙٔلَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن...{ ]البمرة : 

}فَاْستَجاَب لَُهْم{،أي: أجابهم، وتمول العرب: استجبتن، فى معنى استجبت  لال أبو عبٌدة:"
 :(ٖٔ)، لال الؽنوىّ لن

 (ٔ)َوَداعٍ َدَعا: ٌَا َمْن ٌُِجٌُب إِلَى النََّدى            فَلَْم ٌَْستَِجْبهُ ِعْنَد ذَاَن ُمِجٌُب"

                                                             

 ". .ٖٕٖٓ" "ٕٕٔ/ ٘فً "جامعه" "(ٔ)
 " ولال: "هذا حدٌث صحٌح على شرط البخاري ولم ٌخرجاه" ووافمه الذهبً..ٖٓٓ/ ٕفً "المستدرن" "(ٕ)
 .سمعت رجبل ، من ولد أم سلمة"، وفٌها:"ٖٔٗ/ٔ(:ص51ٗانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٖ)
 .12ٗ/2(:ص1ٖٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔأسباب النزول: (٘)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص21ٕٔتفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 .(، من سورة النساء فانظرهٕٖوسٌؤتً لول أم سلمة فً سبب نزول اآلٌة )(2)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٔٔ)
 .٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .، وهً من حسان لصابد الرثاءٔ٘ٔ: ٕ، وأمالً المالً ٗٔاألصمعٌات:  الشعر له فً: (ٖٔ)
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 أي: فلم ٌجبه.
 [، وجوه:5٘ٔوفً لوله تعالى:} أَّنًِ اَل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم{ ]عمران : 

حكم جمٌع الخلك فً الثواب واحد، فٌما أفعل  أحدها: أّن المعنى: من الخلك كلهم، إذ أن
 .(ٕ)بكم؛ من مجازاتكم على أعمالكم، وترن تضٌٌعها لكم. ٌستوي فً ذلن ذكرانكم وإناثكم

ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم فٌَِها َوهُْم فٌَِها  إذ جعل لكل جزاء أعمال الكفرة فً الدنٌا؛ كموله تعالى: }نَُوّؾِ إِلَ
[، وأما المإمنون: فً الدنٌا واآلخرة، وأما الكفار فإنما ٌعطٌهم ابتداء ٘ٔاَل ٌُْبَخسُوَن{ ]هود : 
ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم{ ]هود : -عز وجل  -لٌس بجزاء، ولوله  [، أي: نردها علٌهم، وهم ال ٘ٔ: }نَُوّؾِ إِلَ

 .(ٖ)ٌبخسون أرزالهم
بشكل نسابكم فً والثانً: ولٌل: لوله: }منكم{، إشارة إلى المإمنٌن خاصة؛ أي: رجالكم 

: }َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت -عّز وجل  -الطاعة ونساإكم بشكل رجالكم فً الطاعة، نظٌرخا لوله
 .(ٗ)[. وهذا لول الضحان2ٔبَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض{ ]التوبة : 

، (٘)والثالث: أنه:" ٌعنً من الدٌن والنصرة والمواالة. وهذا معنى لول ابن عباس
 . (5)، واختٌار الطبري(1)، والكلبً(2)، ولتادة(ٙ)حسنوال

 .(ٓٔ)والرابع: ولٌل: كلكم من آدم وحواء
ما من عبد ٌمول: ٌا رب، ٌا رب، ٌا رب ثبلث مرات إال  لال عطاء:عن أبً بكر الهذلً: "

نظر هللا إلٌه، فذكرت ذلن للحسن فمال: أما تمرأون المرآن: }ربنا إننا سمعنا منادٌا ٌنادي لئلٌمان 
 .(ٔٔ)إلى لوله: فاستجاب لهم ربهم{"

 وإن لربت )إنً ال أضٌع عمل عامل منكم(. جابز بكسر )إن( وٌكون المعنى لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)لال لهم ربهم: إنً ال أضٌع عمل عامل منكم"

أي: اإلناث من الذكور ، والذكور  [، "5٘ٔلوله تعالى:}بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض{]آل عمران :   

  .(ٖٔ)من اإلناث"
 .(ٗٔ)أي : جمٌعكم فً ثوابً َسواء"لال ابن كثٌر:" 

كنتم مشتركٌن فً األصل لال الصابونً:"أي: الذكر من األنثى، واألنثى من الذكر، فإِذا 
 .(٘ٔ)فكذلن أنتم مشتركون فً األجر"

 إن لٌل: ما معنى لوله: )بعضكم من بعض( فً هذا الموضع؟ لال الراؼب:"
لٌل: تنبٌها أن األنوثٌة والذكورٌة ال تمتضً اختبلؾ الحكم فً هذا الباب، وإنما االعتبار 

بمدره ثواب، ثم بٌن أن للذٌن هاجروا باألعمال والنٌات، فمن لصد فٌما ٌتحراه وجه هللا فله 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٕٗٙ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .٘ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر:(٘)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٔٗ(، و)ٖٙٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٕٖ/ٙ(:ص1٘٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٕ٘/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (1)
 .2ٕ٘/ ٔمسٌر: ، وزاد ال1ٖٙ/ٔالنكت والعٌون:، ٕٙٔ/ ٗ. انظر: "تفسٌر الطبري" (5)
 .ٖٕ٘/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص1ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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ُ اْلُمَجاِهِدٌَن َعلَى اْلَماِعِدٌَن أَْجًرا  فضل رتبة، كما لال: َل َّللاَّ ُ اْلُحْسنَى َوفَضَّ }َوكُبلًّ َوَعَد َّللاَّ
 .(ٔ)["5ٙ -5٘}َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْؽِفَرةً َوَرْحَمةً{ ]النساء : (5َ٘عِظًٌما)

[، أي:"فالذٌن هجروا 5٘ٔاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم{]آل عمران : لوله تعالى:}فَالَِّذٌَن هَ 
 .(ٕ)أوطانهم فارٌن بدٌنهم، وألجؤهم المشركون إِلى الخروج من الدٌار"

رن وأتَوا إلى دار اإلٌمان وفارلوا األحباب والخبلن  لال ابن كثٌر:" أي : تركوا دار الّشِ
واإلخوان والجٌران، ]إذ[ ضاٌمهم المشركون باألذى حتى ألجإوهم إلى الخروج من بٌن 

 .(ٖ)أظهرهم"
}فالذٌن هاجروا{، تفصٌل لعمل العامل منهم على سبٌل التعظٌم له  لال الزمخشري:"

الذٌن عملوا هذه األعمال السنٌة الفابمة، وهً المهاجرة عن أوطانهم فارٌن والتفخٌم، كؤنه لال: ف
إلى هللا بدٌنهم من دار الفتنة، واضطروا إلى الخروج من دٌارهم التً ولدوا فٌها ونشوا بما 

 .(ٗ)سامهم المشركون من الخسؾ"
بل عناه  ولم ٌعن بالمهاجرة واإلخراج من الدٌار ما كان من الكفار فمط، لال الراؼب:"

 .(٘)ومن هاجر األفعال المبٌحة، واألخبلق الكرٌهة، ولاتل نفسه حتى لهرها"
[، "أي: وتحّملوا األذى من أجل دٌن 5٘ٔلوله تعالى:}َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً{]آل عمران : 

 .(ٙ)هللا"
 .(2)ٌعنً فً سبٌل دٌن اإلسبلم" لال مماتل:"

 .(1)أي: فً طاعتً" لال الماترٌدي:"
أي فً طاعتً، وهم المهاجرون الذٌن أخرجهم المشركون من مكة  علبً:"لال الث

 .(5)وآذوهم"
 .(ٓٔ)من أجله وبسببه، ٌرٌد سبٌل الدٌن" لال الزمخشري:أي:"

أي : إنما كان ذْنبُهم إلى الناس أنهم آمنوا باهلل وحده ، كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:"
ِ َربِّكُْم { ]الممتحنة :  ٌَّاكُْم أَْن تُْإِمنُوا بِاَّللَّ سُوَل َوإِ [. ولال تعالى : } َوَما نَمَُموا ِمْنُهْم ٌُْٔخِرُجوَن الرَّ

ِ اْلَعِزٌِز اْلَحِمٌدِ   .(ٔٔ)[ "1{ ]البروج :  إِال أَْن ٌُْإِمنُوا ِباَّللَّ
[، "أي: ولاتلوا أعدابً ولتلوا فً 5٘ٔلوله تعالى:}َولَاتَلُوا َولُتِلُوا{]آل عمران : 

 .(ٕٔ)سبٌلً"
 .(ٖٔ)وؼزوا المشركٌن واستشهدوا" لال الزمخشري:أي:"

وهذا أعلى الممامات أن ٌماتل فً سبٌل هللا ، فٌُْعمَر َجواده ، وٌعفَّر وجهه  لال ابن كثٌر:"
ٌا رسول هللا ، أرأٌت إن لُتلت فً سبٌل »ه وترابه ، ولد ثبت فً الصحٌح أن رجبل لال : بدم

                                                             

 .٘٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٙ٘ٓٔ-٘٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .ٖٕٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٕٕٖ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2)
 .٘ٙ٘/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:1)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
 .ٖٕٔالتفاسٌر:( صفوة ٕٔ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
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هللا صابرا ُمْحتَسبا ُمْمببل ؼٌر ُمدبِر ، أٌَُكفِّر هللا عنً خطاٌاي ؟ لال : "نعم" ثم لال : "كٌؾ للت 
 .(ٕ)"(ٔ)« ؟" : فؤعاد علٌه ما لال ، فمال : "نعم ، إال الدٌَّن ، لاله لً جبرٌل آنفًا

لرأ ابن كثٌر وابن عامر }ولاتلوا ولتلوا{ مشددة التاء، ولرأ نافع وعاصم وأبو 
عمرو:}ولتلوا ولتلوا{، خفٌفة، فً حٌن لرأ حمزة والكسابً:}ولتلوا ولتلوا{، ٌبدآن بالفعل المبنً 
للمفعول به لبل الفعل المبنً للفاعل، وكذلن اختبلفهم فً سورة التوبة إذ لرآ }فٌمتلون 

 .(ٖ)[، ؼٌر أن ابن عامر وابن كثٌر لم ٌشددا فً التوبةٔٔٔوٌمتلون{]التوبة: 
 .(ٗ)أحسن وجوه المراءة: تمدٌم }لاتلوا{ على }لتلوا{، ألن المتال لبل المتل" لال الواحدي:"

 .(٘)[، " أي: ألمحوّن عنهم ذنوبهم"5٘ٔلوله تعالى:}أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم{]آل عمران : 
 .(ٙ)ألمحون عنهم سٌباتهم ٌعنً خطاٌاهم" لال مماتل:"

 .(2)أي: ألذهبن عنهم، أي: ألمحونها عنهم " لال أبو عبٌدة:"
 .(1)لال الصابونً:أي:" ألمحونَّ ذنوبهم بمؽفرتً ورحمتً"

لال بعض الصوفٌة: عنى بتكفٌر سٌباتهم إزالة درنهم عنهم فً الدنٌا، وهذا المعنى هو 
َركُْم تَْطِهًٌرا{ ]األحزاب :  المراد بموله: ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنكُُم الّرِ }إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

ٖٖ"](5). 
والظاهر من لوله: }ألكفرن عنهم سٌباتهم{، أن ذلن حكم اآلخرة، وعلٌه أهل  لال الراؼب:"

 .(ٓٔ)األثر"
[، أي:" 5٘ٔتَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{]آل عمران : لوله تعالى:}َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت 

 .(ٔٔ)وألدخلنّهم جنات تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار"
 .(ٕٔ)ٌعنً بجنات البساتٌن، ذلن الذي ذكر كان ثوابا من عند هللا" لال مماتل:"

 .(ٖٔ)ٌعنً من تحت لصورها وأشجارها األنهار" لال السمرلندي:"

أي : تجري فً خبللها األنهار من أنواع المشارب ، من لبن وعسل وخمر  ٌر:"لال ابن كث
ٌَْن َرأْت ، وال أذن َسِمعت ، وال َخَطر على للب بََشر"  .(ٗٔ)وماء ؼٌر آسن وؼٌر ذلن ، مما ال َع

ِ{]آل عمران :  [، أي:" جزاًء من عند هللا على أعمالهم 5٘ٔلوله تعالى:}ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 .(٘ٔ)لصالحة"ا

 .(ٙٔ)جزاء من لبل هللا لهم، على ما عملوا وأبلوا فً هللا وفً سبٌله" لال الطبري:أي:"

                                                             

  2ٕٖ/ٖ(:ص ٕٕٓٓٔ، و"ابن أبً شٌبة: )ٕ٘ٗ، و"الحمٌدي" 1ٕ٘( أخرج نحوه مالن فً"الموطؤ" ٔ)
(:ص 5ٕٕ٘٘، و) 1ٖٓ/٘(:صٕٖٕٓٓو)  52ٕ/٘(:ص 5ٓ5ٕٕ،و أحمد)  ٖٓٔ/٘(:ص5ٖ1ٖٔو)
(:ص 5ٔٙٗ، و)(5ٔ٘ٗ، و) 2ٖ/ٙ(:ص 5ٔٗٗ، ومسلم)ٕٕٔٗ، والدارمً: 5ٕٔ، وعبد بن حمٌد: ٖٖٓ/٘
 (.ٗ٘ٙٗ(، وابن حبان)5ٖٗٗ، وفً الكبرى) ٖٗ/ٙ(، والنسابً: 2ٕٔٔ، والترمذي)1ٖ/ٙ
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔانظر: السبعة: (ٖ)
/ ٖ، و"الحجة" للفارسً ٖ٘ٔ/ ٔ، و"المراءات" لؤلزهري ٕٕٔانظر: "السبعة"  ، وٕٗٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٗ)
 .5ٖ، و"التٌسٌر" للدانً 2ٖٖ/ ٔ، و"الكشؾ" لمكً 2ٔٔ/ ٖ
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص25ٕٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٙ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .ٙ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .2ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٖٔ)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .5ٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً أن الجنات جزاء ألعمالهم من عند هللا" لال السمرلندي:"
ِ { أضافه إلٌه ونسبه إلٌه ِلٌدل على أنه عظٌم ؛  لال ابن كثٌر:" ولوله : } ثََواًبا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 :  (ٕ)ألن العظٌم الكرٌم ال ٌعطً إال َجزٌبل كثًٌرا ، كما لال الشاعر
 (ٖ)إن ٌُعَذب ٌَكُن َؼراًما وإن ٌُْع         ِط َجزٌبل فإنَّه ال ٌُبَالً"

ٌختص به وبمدرته وفضله، ال ٌثٌبه ؼٌره وال ٌمدر مثل: أن « عنده»لال الزمخشري:" و
 .(ٗ)علٌه، كما ٌمول الرجل: عندي ما ترٌد، ٌرٌد اختصاصه به وبملكه وإن لم ٌكن بحضرته"

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب{]آل عمران :  [،  أي: "وعند هللا حسن 5٘ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(٘)الجزاء"

 .(ٙ)ٌعنً الجنة" لال مماتل:"
أن هللا عنده من جزاء أعمالهم جمٌع صنوفه وذلن ما ال ٌبلؽه وصؾ  لال الطبري:أي:" 

 .(2)واصٍؾ ، ألنه مما ال عٌٌن رأت ، وال أذن سمعت ، وال َخَطر على للب بشر"
أي حسن الجزاء وهو الجنة. وٌمال: حسن المرجع فً اآلخرة خٌر من  لال السمرلندي:" 
 .(1)الدنٌا"

 .(5)أي : عنده ُحْسن الجزاء لمن عمل صالحا" لال ابن كثٌر:" 
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب{، بعد لوله: }ثََوابًا ِمْن ِعْنِد  لال الراؼب:"  إن لٌل: ما وجه لوله: } َوَّللاَّ

ِ{ على المول األول؟  َّللاَّ
 لٌل: ٌحتمل ذلن وجهٌن:

ِ{ أن  ما ذكره ثواب لهم، ثم أخبر أن هذا الثواب ال أحدهما: أنه بٌن بموله: }ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 ٌوجد إال عنده، فٌكون لوله )أحسن، الثواب( إشارة إلى المذكور لبله.

والثانً: أن ٌكإن حسن الثواب ؼٌر المذكور أوال، فنبه أن ما ذكرت أوال هو الذي 

ة إلى عرفتكم، وعند هللا حسن الثواب، الذي لم ٌعرفكموه لعجزكم عن الولوؾ علٌه إشار
 المذكور فً

ةِ أَْعٌٍُن { ]السجدة :  ًَ لَُهْم ِمْن لُرَّ [، وفً لوله: }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا 2ٔلوله: }فَبَل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف
 .(ٓٔ)["ٕٙاْلُحْسنَى َوِزٌَاَدةٌ{ ]ٌونس : 

حرٌز بن عثمان، أن شداد بن أوس كان ٌمول: "ٌا أٌها الناس ال تتهموا هللا فً عن  
لضابه، فإن هللا ال ٌبؽً على مإمن فإذا نزل بؤحدكم شًء مما ٌحب فلٌحمد هللا، وإذا نزل به 

 .(ٔٔ)شًء ٌكره فلٌصبر ولٌحتسب فإن هللا عنده حسن الثواب"
عباد بن منصور: "سؤلت الحسن عن لوله: }فالذٌن هاجروا وأخرجوا من دٌارهم لال  

سٌباتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها  وأوذوا فً سبٌلً ولاتلوا ولتلوا ألكفرن عنهم
 .(ٕٔ)األنهار{، لال: هم المهاجرون أخرجوا من كل وجه"

                                                             

 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٔ)
، ولسان العرب مادة"ؼرم"، ومماٌٌس 5٘والبٌت لؤلعشى فً دٌوانه: ص « . إن ٌعالب»الرواٌة المشهورة: (ٕ)

، وتاج العروسـ مادة"ؼرم" . والؽرام: هو البلزم من العذاب والببلء. ولال الزجاج: هو 5ٔٗ/ ٗاللؽة: ومماٌٌس 
 أشد العذاب فً اللؽة.

 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر:(٘)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٔٗ-5ٓٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕ٘/ٔلندي:تفسٌر السمر(1)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1٘ٓٔ-2٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص2ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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إن أول ثلة تدخل »عبد هللا بن عمرو بن العاص: "لمد سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : لال  
وا ، وإن كانت لرجل الجنة لفمراء المهاجرٌن الذٌن تُتََّمى بهم المكاره ، إذا أمروا سمعوا وأطاع

منهم حاجة إلى السلطان ، لم تمض حتى ٌموت وهً فً صدره ، وأن هللا ٌدعو ٌوم المٌامة 
الجنة فتؤتً بزخرفها وزٌنتها فٌمول :  أٌن عبادي الذٌن لاتلوا فً سبٌلً ولتلوا ، وأوذوا فً 

اب ، وتؤتً سبٌلً ، وجاهدوا فً سبٌلً ؟ ادخلوا الجنة  ، فٌدخلونها بؽٌر عذاب وال حس
المبلبكة فٌسجدون وٌمولون :  ربنا نحن نسبح لن اللٌل والنهار ، ونمدس لن ، َمْن هإالء الذٌن 
آثرتهم علٌنا  فٌمول الرب جل ثناإه:هإالء عبادي الذٌن لاتلوا فً سبٌلً وأوذوا فً سبٌلً  . 

ٌْكُْم بَِما َصَبْرتُْم فَ  سورة الرعد : {«]نِْعَم عُْمبَى الدَّاِر فتدخل المبلبكة علٌهم من كل باب:} َسبلٌم َعلَ
ٕٗ"](ٔ). 

 الفوابد:
 بٌان فضل هللا عّز وجل بإجابة هإالء الذٌن دعوا بما سبك، لموله:}فاستجاب لهم ربهم{. -ٔ
أن التكرار من أسباب اإلجابة، والدعاء باسم الربوبٌة ألرب إلى اإلجابة، ألن أكثر  -ٕ

 ربوبٌة.األدعٌة الواردة فً المرآن جاءت باسم ال
 عناٌة هللا عّز وجل بهإالء األبرار، ألن هذه الربوبٌة هً ربوبٌة خاصة. -ٖ
أن هللا ٌعطً األجر كامبل، وهذا النفً ٌتضمن إثباتا، فإذا كان الٌضٌع عمل عامل  -ٗ

 فممتضاه أنه ٌعطً العامل كل ما عمل، أي أجر كل ما عمل.
الدعوات، فهما ٌشتركان فً استواء الذكر واألنثى فً الجزاء على الحسنات وإجابة  -٘

 ثواب األعمال الصالحة.
 فضٌلة الهجرة فً لوله:}فالذٌن هاجروا{، ولد لال العلماء أن الهجرة على ألسام: -ٙ

المسم األول: هجر ما حّرم هللا، فإن المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه. وهو واجب على 

 كل إنسان.
سبلم، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المسم الثانً: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد اإل

 المدٌنة، وهذه هً التً ٌكون فٌها المدح الذي جاء فً المرآن.
وٌمول أهل العلم: بؤن اإلنسان إن كان عاجزا عن إظهار دٌنه كإلامة الصلوات جماعة 

ار مثبل، فإنه وجبت علٌه الهجرة، ولو كان من أهل البلد أصبل، وإن كان اإلنسان لادرا على إظه
 دٌنه فالهجرة أكمل وأحسن خوفا من الفتنة.

المسم الثالث: الهجرة من بلد الفسك إلى بلد اإلستمامة، فإن بعض الببلد تكون ببلدا إسبلمٌة 
تمام فٌها الشعابر اإلسبلمٌة، وٌنادى باآلذان، وتمام الجماعات، وتمام الُجُمعات، فهً ببلد 

ثرة المعاصً والفواحش وؼٌرها فً هذا البلد، إسبلمٌة، ولكنها ببلد فسك من جهة أخرى لك
فٌهاجر اإلنسان منها إلى بلد اإلستمامة. وهذا النوع فٌه تفصٌل أٌضا: فإن كان ٌخشى على نفسه 
من الفتنة وجبت علٌه الهجرة، وإن كان الٌخشى ذلن لم تجب علٌه الهجرة، وربما ٌكون بماإه 

 أحسن فً هذه الببلد إذا كان ٌدعو إلى هللا.
اإلخراج من الدٌار سبب لتكفٌر السٌبات، وأن اإلٌذاء فً سبٌل هللا ٌزداد اإلنسان فٌه  -2

 أجرا، فٌنبؽً على اإلنسان أن ٌصبر على اإلٌذاء فً سبٌل هللا مادام ٌنتظر األجر به.
 فضٌلة المتال فً سبٌل هللا. -1
 فضٌلة المتل فً سبٌل هللا وذلن أن المتل فً سبٌل هللا من الشهادة. -5

 األعمال الصالحة تكّفر بها السٌبات.أن  -ٓٔ
أن هللا سبحانه وتعالى ضمن ضمانا مإكدا لهإالء الذٌن اتصفوا بهذه الصفات الخمس،  -ٔٔ

ضمن لهم: تكفٌر السٌبات وإدخالهم الجنات، فمال عّز شؤنه:} َولُتِلُوا أَلَُكّفَِرنَّ َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم 
 ْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{.َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري مِ 

                                                             

 .5ٔٗ/2(:ص1ٖ2ٓأخرجه الطبري) (ٔ)
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التشوٌك إلى الجنة، لٌزداد اإلنسان لوة فً العمل لها، لموله:} َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري  -ٕٔ
ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{، والجنات فً األصل: البساتٌن الكثٌرة الكثٌرة األشجار تجن من فٌها، أي 

 ك إلى هذا الثواب العظٌم.تستره وتؽطٌه، فٌستفاد منها التشوٌ
أن فً الجنة لصورا، لموله:} ِمْن تَْحتَِها{، والتحت ال ٌكون إال فً ممابل الفوق العالً،  -ٖٔ

 وهو كذلن.
أن الجنة فٌها عدة أنهار، وهً مجملة هنا، مفصلة فً سورة "دمحم" على أنها أربعة  -ٗٔ

ٌِْر آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم }َمثَُل اْلَجنَِّة الَِّتً ُوِعَد اْلُمتَّ  أنهار فمال تعالى: مُوَن فٌَِها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َؼ
 الثََّمَراِت ٌَتَؽٌََّْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّةٍ ِللشَّاِربٌَِن َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َولَُهْم فٌَِها ِمْن كُلِّ 

 [.َ٘ٔخاِلٌد فًِ النَّاِر َوسُمُوا َماًء َحِمًٌما فَمَطََّع أَْمعَاَءهُْم{ ]دمحم :  َوَمْؽِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم َكَمْن هُوَ 
أن هذا الجزاء مثوبة لهم من هللا عّز وجل، هللف تعالى فٌه المنّة علٌهم، ولٌس لهم المنة  -٘ٔ

ِ{، فهو سبحانه بفضله  جعل الثواب على هللا بشًء من عملهم، لموله تعالى:} ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 لهم.

ِ {، وذلن ألنه العظٌة تعظم بحسب  -ٙٔ اإلشارة إلى عظم هذا الثواب، من لوله:}ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 معطٌها، والهبة تعظم بحسب واهبها.

أنه ال ٌتلمى حسن الثواب إال من هللا،  وهو ثواب عظٌم وأحسن مثوبة ٌثاب بها  -2ٔ
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثَّ  َواِب{،أي: من عند هللا وحده،  فبل تذهب تتلمى الثواب إال اإلنسان، لموله:} َوَّللاَّ

 من عنده، ألنه مهما آتان الخلك من ثواب، فإنه لن ٌكون مثل ثواب هللا عّز وجل.
 المرآن

ن َن تَمَلُُّب ال ِذٌَن َكفَُروا فًِ اْلباَِلِد )  [1ٙٔ({ ]آل عمران : 1ٙٔ}اَل ٌَغُر 
 التفسٌر:

بما علٌه أهل الكفر باهلل من بسطة فً العٌش، وَسعَة فً الرزق،  -أٌها الرسول-ال تؽتر 
ا للٌل ٌزول هذا كلُّه عنهم،  وانتمالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب األرباح واألموال، فعمَّ

 وٌصبحون مرتهنٌن بؤعمالهم السٌبة.
 فً سبب نزول هذه اآلٌة والتً بعدها لوالن:

:" نزلت فً مشركً العرب وذلن أن كفار مكة كانوا فً (ٔ)أحدهما: لال مماتل، والثعلبً
رخاء ولٌن عٌش حسن فمال بعض المإمنٌن: أعداء هللا فٌما ترون من الخٌر ولد أهلكنا الجهد. 

: -سبحانه -بمنزلة الكفار فً اآلخرة، وبمنزلة المإمنٌن فً اآلخرة، فمال -عز وجل -فؤخبر هللا
 .(ٕ)}ال ٌؽرنن{"

ال الزجاج:" ٌروى أن لوما من الكفار كانوا ٌتجرون وٌربحون فً وفً السٌاق نفسه ل 
أن ذلن مما ال ٌنبؽً أن ٌؽبطوا به، ألن مصٌرهم  -أسفار كانوا ٌسافرونها، فؤعلم هللا عز وجل 
 .(ٖ)بكفرهم إلى النار وال خٌر بخٌر بعده النار"

فمال هللا عز  والثانً: ولال الفراء: "كانت الٌهود تضرب فً األرض فتصٌب األموال،
 وجل:

 .(ٗ)ال ٌؽرنن ذلن"
نََّن{ ]آل عمران :   .(٘)[، "أي: ال ٌخدعنّن أٌها السامع"5ٙٔلوله تعالى: }اَل ٌَؽُرَّ

 .(ٙ)لال الحسن:" لال: ال تؽتر بؤهل الدنٌا ٌا دمحم"
 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ال ٌؽرنن ٌا دمحم لال مماتل:"

                                                             

 .ٖٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٗ٘/ٖ(:ص2ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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 .(ٕ)"لال السمرلندي:" ال ٌحزنن ٌا دمحم
وخطاب للخلك فً هذا الموضع، المعنى ال ٌؽرنكم أٌها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" خطاب للنبى 

 .(ٖ)المإمنون"
ًُّ به ؼٌره  لال الطبري:أي:" وال ٌؽرنن  ٌا دمحم ، وخرج الخطاب بذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، والمعن

من أتباعه وأصحابه ، كما لد بٌنا فٌما مضى لبل من أمر هللا ولكن كان بؤمر هللا صادًعا ، وإلى 
 .(ٗ)الحك داعًٌا"

 : (٘)، فعنه جوابان االؼترار، فكٌؾ خوطب بهذا -ملسو هيلع هللا ىلص-وإن لٌل:ال ٌجوز علٌه
 أحدهما : أن هللا عز وجل إنما لال له ذلن تؤدٌباً وتحذٌراً .

والثانً : أنه خطاب لكل من سمعه ، فكؤنه لال : ال ٌؽرنن أٌها السامع تملب الذٌن كفروا فً 
 الببلد .

 .(ٙ)والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد به ؼٌره، ألنه لم ٌؽٌر لذلن" لال الثعلبً:"
والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته، أو تثبٌته على ما كان علٌه كموله فبل  لال البٌضاوي:"

 .(2)تطع المكذبٌن أو لكل أحد، والنهً فً المعنى للمخاطب"
بٌان لمبح ما أوتً الكفرة من حظوظ الدنٌا وكشؾ عن حمارة شؤنها  لال أبو السعود:"
حسن ما أوتً المإمنون من الثواب، والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص على أن المراد وسوء مؽبتها إثر بٌان 

تثبٌته على ما هو علٌه كموله تعالى }فبل تطع المكذبٌن{، أو على أن المراد نهً المإمنٌن كما 
ٌوجه الخطاب إلى مداره الموم ورإسابهم والمراد أفناإهم، أو لكل أحد ممن ٌصلح للخطاب من 

 .(1)نٌن والنهً للمخاطب"المإم
أصل الؽر: الطً الذي ٌنكسر علٌه المطوي، فجعل عبارة عمن انطوى على  لال الراؼب:"

اعتماد ٌمنع عن رفع بصٌرته، ولذلن سمً االعتماد طوٌة، ونحو الؽر االستدراج تشبٌها 

 .(5)[ "٘} ٌَثْنُوَن ُصُدوَرهُْم{ ]هود :  بالمدرج، ومن هذا لال:
 .(ٓٔ)}ٌؽرنن{، وأخواتها ساكنة النونولرأ ٌعموب: 

[، أي:" تنمل الذٌن كفروا فً 5ٙٔلوله تعالى:}تَمَلُُّب الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ اْلبِبَلِد { ]آل عمران : 
 .(ٔٔ)الببلد طلباً لكسب األموال والجاه والرتب"

 .(ٕٔ)ٌمول : ضربهم فً الببلد" لال السدي:"
 .(ٖٔ)ما فٌه الكفار من الخٌر والسعة" لال مماتل:أي:"

 .(ٗٔ)لال عكرمة:أي:" تملب لٌلهم ونهارهم، وما ٌجري علٌهم من النعم"
 .(٘ٔ)ذهابهم ومجٌبهم فً تجاراتهم ومكاسبهم فً األرض" لال السمرلندي:أي:"

 .(ٔ)ٌعنً: على مرادهم" لال السمعانً:"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 ..ٗٗٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (1)
 .5٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر:(ٔٔ)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٖ2ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘ٔ)
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نهى هللا تعالى ذكره نبٌّه صلى ٌعنً : تصرفهم فً األرض وضربهم فٌها، ف لال الطبري:"
هللا علٌه وسلم عن االؼترار بضربهم فً الببلد ، وإمهال هللا إٌاهم ، مع شركهم ، وجحودهم 

 .(ٕ)نعمه ، وعبادتهم ؼٌره"
ال تنظروا إلى ما هإالء الكفار ُمتْرفون فٌه ، من النِّْعَمة والِؽْبَطة  لال ابن كثٌر:أي:"

 .(ٖ)والسرور"
 :(ٗ)لوالنوفً تملبهم 

وذلن نعمة من هللا علٌهم؛ لتركهم ٌتجرون فً البلدان مع أحدهما : ٌعنً تملبهم فً نعٌم الببلد، 
 كفرهم بربهم، أو أعطاهم أمواال ٌتنعمون فٌها وٌتلذذون.

 والثانً : تملبهم ؼٌر مؤخوذٌن بذنوبهم، لما أّخر عنهم العذاب والهبلن إلى ولت.
تملب تنزٌبل للسبب منزلة المسبب للمبالؽة، والمعنى ال تنظر وإنما جعل لل لال البٌضاوي:"

إلى ما الكفرة علٌه من السعة والحظ، وال تؽتر بظاهر ما ترى من تبسطهم فً مكاسبهم 
 .(٘)ومتاجرهم ومزارعهم"

وإنما جعل للتملب مبالؽة أي ال تنظر إلى ما علٌه الكفرة من السعة  لال أبو السعود:أي:"
 .(ٙ)تؽتر بظاهر ما ترى منهم من التبسط فً المكاسب والمتاجر والمزارع"ووفور الحظ وال 

والتملب فً الببلد لٌس ٌعنً المشً فٌها، وإنما ٌعنً التوسع فً أعراض  لال الراؼب:"
 .(2)الدنٌا"

ولٌس االؼترار فً نفس التملب؛ ألنه جهد ومشمة؛ ولكن لما فٌه من األمن  لال الماترٌدي:"
 .(1)["52ٔ: }َمتَاعٌ لَِلٌٌل{ ]آل عمران : -تعالى  -والسعة والموة؛ دلٌله لوله 

ًَّ هللا ، وال وكل إلٌهم شٌبًا من أمر هللا ، حتى لبضه هللا على  وا نب لال لتادة:" وهللا ما ؼرُّ
 .(5)ذلن"

ي:" وهذه اآلٌة الممصود منها التسلٌة عما ٌحصل للذٌن كفروا من متاع الدنٌا، لال السعد
وتنعمهم فٌها، وتملبهم فً الببلد بؤنواع التجارات والمكاسب واللذات، وأنواع العز، والؽلبة فً 
بعض األولات، فإن هذا كله }متاع للٌل{ لٌس له ثبوت وال بماء، بل ٌتمتعون به للٌبل وٌعذبون 

 .(ٓٔ)وٌبل هذه أعلى حالة تكون للكافر، ولد رأٌت ما تإول إلٌه"علٌه ط
 الفوابد:

 نهى اإلنسان أن ٌؽتر بما أوتً الكفار من النعم والرفاهٌة. -ٔ
أن ما ٌعطٌه هللا العبد من الرخاء وسعة الرزق واالنطبلق فً األرض ٌمٌنا وشماال لٌس  -ٕ

 العبد هو اتباع العبد لشرع هللا.دلٌبل على رضاه عن العبد، وؼنما الممٌاس لرضا الل عن 
ّرِ  أن هللا لد ٌستدرج المرء بإؼداق النعم علٌه فتنة له، كما لال تعالى: -ٖ }َونَْبلُوكُْم بِالشَّ

ٌِْر فِتْنَةً{ ]األنبٌاء :  [، ووجه ذلن أن هللا مّكن هإالء الكفار من التملب فً الببلد كٌؾ َٖ٘واْلَخ
}َواَل  م علٌه فٌكون ذلن شّرا لهم، كما لال عّز وجل:ٌشاإون فتنة لهم، لٌستمروا على ما ه

ٌَْزَداُدوا إِثًْما وَ  ٌٌْر أِلَْنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلً لَُهْم ِل لَُهْم َعذَاٌب ُمِهٌٌن{ ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ
 [.21ٔ]آل عمران : 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٓ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .5ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٗٗٗ/ٔ، والنكت والعٌون:٘ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٙٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٖ2ٕأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٙٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)



ٔ٘ٗ 
 

}َظَهَر اْلفََساُد فًِ  لٌرجع إلٌه، لال تعالى:-أحٌانا– أن المإمن لد ٌضٌّك هللا علٌه فً الدنٌا -ٗ
ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]الروم :  [، أما ٔٗاْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسَبْت أَ

 ؾ المإمنٌن. الكفار، فمد تمد لهم الدنٌا وٌعطون ما ٌرٌدون وتكون جنتهم دنٌاهم بخبل
 المرآن

 [11ٔ({ ]آل عمران : 11ٔ}َمتَاعٌ لَِلٌٌل ثُم  َمؤَْواهُْم َجَهن ُم َوبِئَْس اْلِمَهاُد )
 التفسٌر:

 متاع للٌل زابل، ثم ٌكون مصٌرهم ٌوم المٌامة إلى النار، وببس الفراش.
لن للٌبلً ثم ٌزول هذا [، " أي: ِإنما ٌتنعمون بذ52ٔلوله تعالى: }َمتَاعٌ لَِلٌٌل{ ]آل عمران :  
 .(ٔ)النعٌم"

 .(ٕ)لال مماتل:أي:" فإنما هو متاع للٌل ٌمتعون بها إلى آجالهم"
 .(ٖ)لال الزجاج:" أي: ذلن الكسب والربح الذي ٌربحونه متاع للٌل"

ٌعنً : أن تملبهم فً الببلد وتصرفهم فٌها، متعة ٌمتَّعون بها للٌبل حتى  لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌبلؽوا آجالهم ، فتخترمهم منٌاتهم"

 .(٘)إنما هو متاع ٌسٌر" لال الماترٌدي:أي:" 
 .(ٙ)أي هو متاع للٌل بلؽة فانٌة ومتعة زابلة، ألن كل ما هو فان فهو للٌل" لال الثعلبً:"

متاع للٌل، لمصر مدته، وكونه بلؽة فانٌة، ونعمة زابلة، فبل لدر له أي هو  لال الماسمً:"
 .(2)فً جنب ما أعد هللا للمإمنٌن"

فعَّما للٌل ٌزول هذا كله عنهم ، وٌصبحون ُمرتَهنٌن بؤعمالهم السٌبة ،  لال ابن كثٌر:أي:"
ِ إِال الَِّذٌَن  ٌَاِت َّللاَّ فإنما نَُمّد لهم فٌما هم فٌه استدراجا، وهذه اآلٌة كموله تعالى : } َما ٌَُجاِدُل فًِ آ

ِ [ ، ولال َٗكفَُروا فَبل ٌَْؽُرْرَن تَمَلُّبُُهْم فًِ اْلبِبلِد { ]ؼافر :  تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

ٌْنَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ نُِذٌمُُهُم اْلعَذَاَب الشَِّدٌَد بَِما كَ  ْنٌَا ثُمَّ إِلَ انُوا ٌَْكفُُروَن { اْلَكِذَب ال ٌُْفِلُحوَن. َمتَاعٌ فًِ الدُّ
هُْم إَِلى َعذَاٍب َؼِلٌٍظ { ]لممان : [ ، ولال تعالى : } نَُمتِّعُُهْم لَِلٌبل ثُ 2ٓ،  5ٙ]ٌونس :  [ ٕٗمَّ َنْضَطرُّ

ًٌْدا { ]الطارق :  ِل اْلَكافِِرٌَن أَْمِهْلُهْم ُرَو [ ، أي : للٌبل ولال تعالى : } 2ٔ، ولال تعالى : } فََمّهِ
ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِمَن أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو اللٌِِه َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحٌَاةِ ال ْنٌَا ثُمَّ هَُو  دُّ

 .(1)["ٔٙاْلُمْحَضِرٌَن { ]المصص : 
 والمتاع: ما فٌه تمتع ما، واآلٌة تحتمل وجهٌن: لال الراؼب:"

 أحدهما: أن جعل ما ٌتمتع به فً الدنٌا وإن كثر، للٌبل فً جنب ثواب هللا تعالى.
 ألربابها فً المآل من العذاب.فبل ٌجب أن ٌؽتر به، إذا اعتبر بما ٌحصل 

 .(5)والثانً: أنه أراد بالملٌل للة الفناء"
[، أي:" ثم مصٌرهم فً اآلخرة إِلى 52ٔلوله تعالى:}ثُمَّ َمؤَْواهُْم َجَهنَُّم{ ]آل عمران : 

 .(ٓٔ)النار"
منٌاتهم  ثم مؤواهم جهنم ، بعد مماتهم، والمؤوى  : المصٌر الذي ٌؤوون  لال الطبري:أي:"

 .(ٔٔ)ٌه ٌوم المٌامة ، فٌصٌرون فٌه"إل
                                                             

 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٖٕٙ/ٖلبً:تفسٌر الثع (ٙ)
 .1٘ٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (2)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 ..ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر (ٓٔ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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وأراد بجهنم: جهنم الدنٌا وجهنم اآلخرة، تنبٌها أن من حصل له مال ال ٌنفن  لال الراؼب:"
من شؽل ال ٌنمضى عناإه، وفمر ال ٌدرن ؼناإه، وحزن على فوت محبوب، وخوؾ على فمد 

ل: }فَبَل تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم مطلوب، كؤنهم فً جهنم من سلب ما لهم، وفً جهنم عند مآلهم، كما لا
ْنٌَا{ ]التوبة :  بَُهْم بَِها فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ ُ ِلٌُعَذِّ  .(ٔ)[ "َ٘٘واَل أَْواَلُدهُْم إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

 .(ٕ)وببس الفراش والمضجع جهنم" [، أي:"52ٔلوله تعالى:}َوبِبَْس اْلِمَهاُد{ ]آل عمران : 
 .(ٖ)"المنزللال ابن عباس:أي:"ببس 

 .(٘)". وفً رواٌة أخرى له:أي" ببس ما مهدوا ألنفسهم(ٗ)"ولال مجاهد:أي:"وببس المضجع
 .(٘)"ألنفسهم

ذكر }المهاد{ على سبٌل المثل، كموله: }لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد { ]األعراؾ :  لال الراؼب:"
ٗٔ"](ٙ). 

 .(2)ال الملٌل من للٌل"ٌزٌد بن معاوٌة النخعً: "إن الدنٌا جعلت للٌبل فما بمً منه إلال 
ما الدنٌا فً اآلخرة إال مثل ما ٌجعل »ولال المستورد الفهري:"سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 

 .(1)«"أحدكم إصبعه فً الٌم، فلٌنظر بم ٌرجع
لد ما الدنٌا فٌما مضى إال كمثل ثوب شك باثنٌن وبمً خٌط إال وكان ذلن الخٌط »ولال ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(5)«انمطع
 الفوابد:

أن الدنٌا مهما أعطً اإلنسان فٌها من النعٌم فإنها متاع للٌل، للٌل زمنه، وفً كمٌته،  -ٔ
:"لموضع سوط أحدكم فً الجنة خٌر من -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً كٌفٌته، ولكن اآلخرة خبلؾ ذلن، لال النبً

وما فٌها، ولٌست الدنٌا الحاضرة فمط،  ، فالسوط: متر أو ألل، خٌر من الدنٌا(ٓٔ)الدنٌا وما فٌها"
}بَْل تُْإِثُروَن  بل خٌر من كل الدنٌا وما فٌها من اولها إلى آخرها، وإلى هذا ٌشٌر لوله تعالى:

ْنٌَا ) ٌٌْر َوأَْبمَى )ٙٔاْلَحٌَاةَ الدُّ ُحِؾ اأْلُولَى )2ٔ( َواآْلِخَرةُ َخ ( ُصُحِؾ إِْبَراِهٌَم 1ٔ( إِنَّ َهذَا لَِفً الصُّ
 [.5ٔ - ٙٔ({ ]األعلى : 5ُٔموَسى )وَ 

الحذر من لعب أعداء المسلمٌن، إذ ٌؽّرونهم بؤنواع وسابل الترفٌه لٌلهوهم عما خلموا له  -ٕ
من عبادة هللا، وعما ٌنبؽً أن ٌكونوا علٌه من العّزة والكرامة، وتلن الوسابل الترفٌهٌة فً 

به، تجده حبّا منتفخا لٌنا فتفرح به الحمٌمة حّب مسموم للدجاج، والحب المسموم للدجاج تؽتر 
وتؤخذه بطرؾ منالٌرها وتبتلعه بسرعة ولكنه ٌمطع أمعاءها، فهكذا أعداء اإلسبلم فتحوا علٌنا 
أبواب الترفٌه من كل ناحٌة، من أجل أن ننؽمس فٌها والٌكون لنا هّم إال الرفاهٌة، وننسى ما 

 كون علٌه من العزة والكرامة.خلمنا له من عبادة هللا، وننسى ما ٌنبؽً لنا أن ن
 .ثُمَّ َمؤَْواهُْم َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلِمَهاُد{ أنه الٌمكن للكفار أن ٌدخل الجنة، لموله:} -ٖ
اإلشارة إلى أن هذا النعٌم الذي ٌدركونه فً الدنٌا سوؾ ٌنسى بهذا المؤوى الشسًء،  -ٗ

تى ٌوم المٌامة بؤنعم أهل الدنٌا فإذا كان المؤوى هو النار نسوا كل شًء كما جاء فً الحدٌث:" ٌإ
من الكفار، فٌمال: اؼمسوه فً النار ؼمسة، فٌؽمس فٌها، ثم ٌمال له: أي فبلن، هل أصابن نعٌم 
لط؟ فٌمول: ال، ما أصابنً نعٌم لط، وٌإتى بؤشد المإمنٌن ضرا وببلء، فٌمال: اؼمسوه ؼمسة 

                                                             

 ..ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٔٔ، وابن المنذر)1ٗ٘/ٖ(:ص2٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٗ٘/ٖ(:ص2ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٕٔ، وابن المنذر)1ٗ٘/ٖ(:ص22ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٙٓٔ-ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .5ٕٕ/ ٗمسند أحمد: (1)
 ..ٖٔٓٙح  ٖٕٔ/ ٖ، كنز العمال: 1ٔٙٙح  ٖٗ٘/ ٕالصؽٌر:  الجامع(5)
 (.٘ٔٗٙأخرجه البخاري كتاب الرلاق، باب مثل الدنٌا فً اآلخرة: )(ٓٔ)
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ن ضر لط؟ أو ببلء؟ فٌمول: ما فً الجنة، فٌؽمس فٌها ؼمسة، فٌمال له: أي فبلن، هل أصاب
 .(ٔ)أصابنً لط ضر وال ببلء"

وفً رواٌة أخرى:" ٌإتى بؤنعم أهل الدنٌا، من أهل النار، ٌوم المٌامة، فٌصبػ فً النار 
صبؽة، ثم ٌمال له: ٌا ابن آدم، هل رأٌت خٌرا لط؟ هل مر بن نعٌم لط؟ فٌمول: ال، وهللا، ٌا 

من أهل الجنة، فٌصبػ فً الجنة صبؽة، فٌمال له: ٌا ابن آدم، رب، وٌإتى بؤشد الناس فً الدنٌا، 
هل رأٌت بإسا لط؟ هل مر بن شدة لط؟ فٌمول: ال، وهللا، ٌا رب، ما مر بً بإس لط، وال 

 .(ٕ)رأٌت شدة لط"
فالكافر ٌمول ذلن، ألنه نسً كل نعٌم الدنٌا ورفاهٌتها التً عاشها بهذه الؽمسة الواحدة، 

ألنه نسً كل المصابب واالبتبلءات التً أصابته فً الدنٌا بهذه الؽمسة والمسلم ٌمول ذلن، 
 الواحدة فً نعٌم الجنة.

وأٌم هللا أن هذه الحمابك نحن نإمن بها ولكن الؽفلة تستولً علٌنا، نسؤل هللا العافٌة، وأن 
 ٌولظ للوبنا بذكره.

ببس المهاد{، وهذا ٌدل بٌان لبح هذا المؤوى، ألن هللا أثنى علٌه بؤسوأ الثناء، فمال:}و -٘
 على لبح مؤوى أهل النار، نسؤل هللا السبلمة منها.

 المرآن
ِ َوَما }لَِكِن ال ِذٌَن ات مَْوا َرب ُهْم لَُهْم َجن اٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها نُُزاًل ِمْن ِعنْ  ِد ّللا 

ٌٌْر ِلْْلَْبَراِر  ِ َخ  [11ٔ({ ]آل عمران : 11ٔ)ِعْنَد ّللا 
 التفسٌر:

لكن الذٌن خافوا ربهم، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهٌه، لد أعدَّ هللا لهم جنات تجري من 
تحت أشجارها األنهار، هً منزلهم الدابم ال ٌخرجون منه. وما عد هللا أعظم وأفضل ألهل 

 الطاعة مما ٌتملب فٌه الذٌن كفروا من نعٌم الدنٌا.
 .(ٖ)[،"أي: لكن المتمون هلل"51ٔتعالى:}لَِكِن الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم { ]آل عمران : لوله  
 .(ٗ)وحدوا ربهم" لال مماتل:" 
 .(٘)لال السمرلندي:"أي:" اتموا الشرن والفواحش، ووحدوا ربهم" 
هم به ، لكن الذٌن اتموا هللا بطاعته واتّباع مرضاته ، فً العمل بما أمر لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)واجتناب ما نهاهم عنه"
 .(2)لرأ أبو جعفر: بتشدٌد النون، البالون: بتخفٌفه 

[، أي:"لهم النعٌم الممٌم 51ٔلوله تعالى:}لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]آل عمران : 
 .(1)فً جنات النعٌم ً"

  .(5)ٌعنً : بساتٌن، تجري من تحتها األنهار" لال الطبري:"
  .(ٓٔ)المعنى: من تحت أشجارها ولصورها وأبنٌتها" لال الواحدي:"
أنهار الجنة تجري فً ؼٌر أخدود، ثمرها كالمبلل، كلما نزعت ثمرة عادت  لال مسروق:"

 .(ٔ)مثلها أخرى، والعنمود اثنا عشر ذراعا"
                                                             

 .(ٕٖٔٗأخرجه ابن ماجة )(ٔ)
(: 2ٔ5ٓ(، ومسلم)ٖٖٔٔ، وعبد بن حمٌد)ٖٕ٘/ٖ(: ص5ٖ٘ٙٔ،و)ٖٕٓ/ٖ(: صٖٖٗٔٔأخرجه أحمد)(ٕ)

 .ٖ٘ٔ/1ص
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
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 .(ٕ)[، أي:"مخلدٌن فٌها أبداً"51ٔ]آل عمران : لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ 
 .(ٖ)ال ٌموتون" لال مماتل:"

 .(ٗ)بالٌن فٌها أبًدا" لال الطبري:أي:"
 .(٘)ال ٌموتون فٌها، وال ٌخرجون منها أبدا" لال السمرلندي:أي:" 

ِ{ ]آل عمران :   .(ٙ)هللا"[،" أي: ضٌافة وكرامة من عند 51ٔلوله تعالى:}نُُزاًل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 .(2)ثوابا من عند هللا للمإمنٌن الموحدٌن خاصة" لال السمرلندي:أي:"

 .(1)لال الكلبً: "جزاء وثوابا من عند هللا"
 .(5)لال أبو عبٌدة:" أي ثوابا، وٌجوز منزال من عند هللا من لولن: أنزلته منزال"

ٌعنً : إنزاال من هللا إٌاهم فٌها ، أنزلوها، ولوله :} من عند هللا{، ٌعنً: من  لال الطبري:"
 .(ٓٔ)لبل هللا ، ومن كرامة هللا إٌاهم ، وعطاٌاه لهم "

 .(ٔٔ)}نزال{ مإكد أٌضا، ألن خلودهم فٌها إنزالهم فٌها" لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)والنزل: الوظٌفة الممدرة لولت" لال الثعلبً:"

النزل: ما ٌهٌؤ لضٌؾ أو لموم إذا نزلوا موضعا، وٌمال: ألمت لهم نزلهم،  لال الواحدي:" 
 .(ٖٔ)أي: ألمت لهم ؼذاءهم، وما ٌصلح معه أن ٌنزلوا علٌه. هذا معناه فً اللؽة"

النزل هو ما ٌعد للضٌؾ من النعمة؛ فسمى هللا تعالى ما أعده للمإمنٌن  لال السمعانً:" 
 .(ٗٔ)"من نعٌم الجنة: نزال من عند هللا

والنزل ما ٌجعل لئلنسان فً طرٌمه، لٌستعٌن به على سفره، وانتصابه  لال الراؼب:" 
 .(٘ٔ)على أنه مصدر مإكد أو تفسٌر، كمولن: هذا لن هبة"

 .(ٙٔ)لرأ الحسن والنخعً: }نزال{ بتخفٌؾ الزاي استثماال لضمتٌن، وثمله اآلخرون 
ٌٌْر  ِ َخ [، " أي: وما عند هللا من الثواب 51ِٔلؤْلَْبَراِر{ ]آل عمران : لوله تعالى:}َوَما ِعْنَد َّللاَّ

 .(2ٔ)والكرامة لؤلخٌار األبرار، خٌر مما ٌتملب فٌه األشرار الفجار من المتاع الملٌل الزابل"
وما عند هللا من الكثٌر الدابم خٌر لؤلبرار مما ٌتملب فٌه الفجار من  لال الزمخشري:أي:"

 .(1ٔ)الملٌل الزابل"
 .(5ٔ)أي: مما ٌتملب فٌه الكفار فً دار الدنٌا" الواحدي:" لال

                                                                                                                                                                               

 .1ٗ٘/ٖ(:ص21ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
، ونسبه إلى ابن عباس. وٌبدو أنه من رواٌة ٕٖ٘/ ٔوورد فً: "زاد المسٌر" ، 2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(1)

 الكلبً عنه.
 .ٕٔٔ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕٔ)
، ٖ٘٘٘/ ٗنظر هذا المعنى، وبمٌة المعانً و )نزل( فً: "تهذٌب اللؽة" ، وا5ٕٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٖٔ)

 .ٓٓٗٗ/ 2، و"اللسان" 1ٓٓ، و"مفردات ألفاظ المرآن" 2ٔٗ/ ٘و"المماٌٌس" 
 .5ٖٔ-5ٖٓ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٕٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘ٔ)
 .2ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .1٘ٗ/ٔالكشاؾ: (1ٔ)
 .2ٕٓ/ٙالتفسٌر البسٌط: (5ٔ)



ٔ٘1 
 

وما عند هللا من الحٌاة والكرامة ، وحسن المآب  ،  خٌر لؤلبرار  ، مما  لال الطبري:أي:"
ٌتملب فٌه الذٌن كفروا ، فإن الذي ٌتملبون فٌه زابل فاٍن ، وهو للٌٌل من المتاع خسٌس ، وما عند 

 .(ٔ)"وهم أهل طاعته باٍق ، ؼٌُر فاٍن وال زابل -هللا من كرامته لؤلبرار 
 .(ٕ)لؤلبرار: لمن ٌطٌع هللا" لال ابن زٌد:"

 .(ٖ)ٌعنى: المطٌعٌن" لال مماتل:}لؤلبرار{"
 .(ٗ)لؤلبرار: الذٌن ال ٌإذون الذر" ولال الحسن:"

علٌن حما، لال ابن عمر:" إنما سماهم هللا أبرارا ألنهم بروا اآلباء واألبناء، كما أن لوالدن 
 .(٘)كذلن لولدن علٌن حما"

الدنٌا جنة الكافر وسجن :»-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: "عنى بموله:} وما عند هللا خٌر لؤلبرار{، ما لاله 
، تنبٌها أن المإمن ٌتبرم بها شولا إلى ما أعد له، والكافر ٌطمبن إلٌها، وٌشتاق إلٌها (ٙ)«المإمن 

 .(2)لشوابب لما أعد له من العذاب"إلٌها عند فرالها مع ما فٌها من ا
}اأْلَْشَراِر{ ]ص :  لرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسابً: }األبرار{، و

[، وما كان مثله بٌن الفتح والكسر، ولرأ ابن كثٌر، ٓ٘}ذَاِت لََراٍر{ ]المإمنون :  [، وٕٙ
ٌمٌل }األشرار{ و }لرار{ و وعاصم بالفتح، وخلؾ وأبو هشام عن سلٌم عن حمزة أنه كان 

 .(1) }األبرار{ ٌاءات اإلضافة
ذكره تعالى لـ )لكن( لكون حكم ما بعده منافٌا لما لبله، ولد ذكر فً لوله:  لال الراؼب:"

}لهم جنات تجري من تحتها األنهار{، الوجهان اللذان ذكرا فً لوله: }وألدخلنهم جنات تجري 
نهم من طٌب عٌشهم فً المناعة، ورفضهم فضوالت الدنٌا من تحتها األنهار{، ولٌل: عنى به أ

فً جنات صفتها كذلن، وذلن على التشبٌه، وإٌاه لصد بموله: }فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة{، والذي ٌدل 
 .(5)على هذا لوله: }نزال{"

ة وال فاجرة إال والموُت خٌر لها. ثم لرأ عبد هللا لال األسود، لال  :  عبد هللا: "ما من نَْفس بَرَّ
ٌر  ٌْ ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ وما عند هللا خٌر لؤلبرار  ، ولرأ هذه اآلٌة : }َوال 

 .(ٓٔ)[ "21ٔألَْنفُِسِهْم {، ]سورة آل عمران : 
وعن أبً الدرداء:"ما من مإمن إال والموت خٌر له ، وما من كافر إال والموت خٌر له ، 

إن هللا ٌمول :  وما عند هللا خٌر لؤلبرار  ، وٌمول : }َوال ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ومن لم ٌصدلنً ف
ٌٌْر ألَْنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثًْما{"  .(ٔٔ)أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ

على سرٌر، مرمل عن أنس بن مالن، لال: "دخلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو مضطجع 
بشرٌط، وتحت رأسه وسادة من أدم، حشوها لٌؾ، فدخل علٌه نفر من أصحابه، ودخل عمر، 
فانحرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انحرافة، فلم ٌر عمر بٌن جنبه وبٌن الشرٌط ثوبا، ولد أثر الشرٌط بجنب 

: ما ٌبكٌن ٌا عمر؟ لال: وهللا ما أبكً، إال أن أكون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبكى عمر، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص
أعلم أنن أكرم على هللا، عز وجل، من كسرى ولٌصر، وهما ٌعٌشان فً الدنٌا فٌما ٌعٌشان فٌه، 

                                                             

 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5٘ٗ/2(:ص1ٖ2ٖأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 (.ٕٖٗٔ(، والترمذي)ٖٔٔٗ، وابن ماجة)ٕٓٔ/1، ومسلم:ٖٕٖ/ٕ(:ص 1ٕ2ٕأخرجه أحمد )(ٙ)
 ٖٙٓٔ/ٖ.تفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٖٔٙ/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٕٕانظر: السبعة:  (1)
 .ٕٙٓٔ-ٔٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .5٘ٗ/2(:ص1ٖ2ٗأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٙٗ/2(:ص1ٖ2٘أخرجه الطبري) (ٔٔ)
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وأنت ٌا رسول هللا بالمكان الذى أرى، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أما ترضى أن تكون لهم الدنٌا ولنا 
 .(ٔ)لال عمر: بلى، لال: فإنه كذان"اآلخرة؟ 

 الفوابد:
أن المتمٌن وإن تملبوا فً الببلد فلٌس مآلهم كمآل الكافرٌن، لال تعالى: }لَِكِن الَِّذٌَن اتَّمَْوا  -ٔ

 َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها{.
فوابدها ما حصل لهإالء المتمٌن من النزل العظٌم عند فٌه بٌان فوابد التموى، وأن من  -ٕ

 هللا عّز وجل، وهً هذه الجنات التً تجري من تحتها األنهار.
أن هإالء المتمون ثوابهم عند هللا عّز وجل أكثر بكثٌر مما ٌعطً هإالء الذٌن ٌتلبون  -ٖ

ْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها فً الببلد، ألن هللا لال فً المتملبٌن}متاع للٌل{، أما هإالء فمال:} لَهُ 
 اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها{.

عظم هذا الجزاء والثواب الذي ٌحصل لهم، ألنه نُنزل من عند اكرم األكرمٌن، وهو هللا  -ٗ
 عّز وجل.

أن الجزاء من جنس العمل، فإن هإالء لما كانوا بررة كثٌري الخٌرات، فكان لهم عند  -٘
 م.هللا هذا النُزل العظٌ

 أن فً الجنات أنهار عظٌمة تجري من تحت ؼرفها وأشجارها. -ٙ
أن مْن مّن هللا علٌه بالتموى فإن ذلن من ممتضى ربوبٌة هللا تعالى الخاصة، لال:} اتَّمَْوا  -2

َربَُّهْم{، فتخصٌص الربوبٌة هنا لهإالء المتمٌن هو من باب الربوبٌة الخاصة، إذ ان ربوبٌة هللا 
  عّز وجل لخلمه نوعان:

 األولى:عامة: وهً الشاملة لجمٌع الخلك.
 والثانٌة: الربوبٌة الخاصة: وهً الخاصة بالمإمنٌن.

 وكما أن العبودٌة هلل عّز وجل أٌضا نوعان: 
}إِْن كُلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض  األولى: عامة، وهً التً لجمٌع الخلك كما لال تعالى:

ْحَمِن   [.5َٖعْبًدا{ ]مرٌم : إِالَّ آتًِ الرَّ
ْحَمِن الَِّذٌَن ٌَْمشُوَن َعلَى اأْلَْرِض  والثانٌة: خاصة، وهً للمإمنٌن كما لال تعالى: }َوِعبَاُد الرَّ
 [.َٖٙهْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن لَالُوا َسبَلًما{ ]الفرلان : 

}تَبَاَرَن الَِّذي  ، لال تعالى:-ملسو هيلع هللا ىلص-وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما فً عبودٌة الرسول
َل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلٌَكُوَن ِلْلَعالَِمٌَن نَِذًٌرا{ ]الفرلان :   [.ٔنَزَّ

وعلى هذا ففً العبودٌة عموم مطلك الذي ٌشمل جمٌع من فً السماوات واألرض،  
، خاص -ملسو هيلع هللا ىلص-لعبودٌة الرسولوعموم نسبً: وهو عموم عبودٌة المإمنٌن، وإنه عام بالنسبة 

 بالنسبة للعبودٌة المطلمة.
أن هذه الجنات التً تجري من تحتها األنهار إذا كانت نُزال، وهو ما ٌمدم للضٌؾ من  -1

 الكرامة، فما بال بما ٌكون بعد هذا؟ الشن أنه سٌكون خٌرا كثٌرا.
 المرآن

ِ اَل ٌَْشتَُروَن }َوإِن  ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُإْ  ٌِْهْم َخاِشِعٌَن َّلِل  ٌْكُْم َوَما أُْنِزَل إِلَ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ ِمُن بِاَّلل 
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب ) ِ ثََمنًا لَِلٌاًل أُولَئَِن لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َرّبِِهْم إِن  ّللا  ({ ]آل عمران : 11ٔبِآٌَاِت ّللا 

ٔ11] 
 التفسٌر:

ق باهلل ربًّا واحًدا وإلًها معبوًدا، وبما أُنِزل إلٌكم من هذا  وإن بعًضا من أهل الكتاب لٌَصّدِ
المرآن، وبما أُنِزل إلٌهم من التوراة واإلنجٌل متذللٌن هلل، خاضعٌن له، ال ٌشترون بآٌات هللا ثمنًا 

كتاب. أولبن لهم للٌبل من حطام الدنٌا، وال ٌكتمون ما أنزل هللا، وال ٌحرفونه كؽٌرهم من أهل ال

                                                             

 (.ٖٙٔٔ، والبخاري فً )األدب المفرد( )5ٖٔ/ٖ( :صٕٗٗٗٔ(أخرجه أحمد )ٔ)
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ثواب عظٌم عنده ٌوم ٌلمونه، فٌوفٌهم إٌاه ؼٌر منموص. إنَّ هللا سرٌع الحساب، ال ٌعجزه 
 إحصاء أعمالهم، ومحاسبتهم علٌها.
 فً سبب نزولها ثبلثة ألوال :

، روى سعٌد بن المسٌب عن جابر بن عبد هللا أن (ٔ)أحدها : أنها نزلت فً أصحمة النجاشً
 لال :  "اخرجوا فصلوا على أخ لكم  . فصلى بنا ، فكبر أربع تكبٌرات ، فمال :  هذا النبً ملسو هيلع هللا ىلص

النجاشً أصحمة  ، فمال المنافمون : انظروا إلى هذا ٌصلً على ِعْلجٍ نصَرانً لم ٌره لط! 
أحد  ، وابن جرٌج فً(ٖ). وهو لول لتادة(ٕ)فؤنزل هللا :  }وإن من أهل الكتاب لمن ٌإمن باهلل{"

 .(ٗ)لولٌه
 والثانً : أنها نزلت فً عبد هللا بن سبلم ومن معه. وهذا لول ابن جرٌج فً رواٌة أخرى

 .(ٙ)، وروي عن ابن زٌد نحو ذلن(٘)
فً أربعٌن من أهل نجران، وثبلثٌن من الحبشة، وثمانٌة من الروم والثالث: أنها نزلت 

 .(2)، لاله عطاءكانوا على دٌن عٌسى، فآمنوا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص
، (1)والرابع:أنها نزلت فً  ُمسلمة أهل الكتاب، وهم الٌهود والنصارى، وهذا لول مجاهد

 .(5)ورّجحه الطبري
هو المول األخٌر، ألن لوله تعالى:}أهل الكتاب{، ٌعّم أهل الكتاب  -وهللا أعلم-والظاهر

 جمٌعهم دون تخصٌص.
ٌِْهْم{ ]آل عمران لوله تعالى:}َوإِنَّ ِمْن أَْهِل  ٌْكُْم َوَما أُْنِزَل ِإلَ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاَّللَّ

[، " أي: ومن الٌهود والنصارى فرٌك ٌإمنون باهلل حك اإِلٌمان، وٌإمنون بما أنزل إلٌكم 55ٔ: 
 .(ٓٔ)وهو المرآن وبما أنزل ِإلٌهم وهو التوراة واإِلنجٌل"

 .(ٔٔ)م أهل الكتاب الذٌن كانوا لبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذٌن اتبعوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص"ه لال الحسن:"

 .(ٕٔ)من الٌهود والنصارى، وهم مسلمة أهل الكتاب" لال مجاهد:"
من  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنى ابن سبلم، ٌصدق باهلل، }وما أنزل إلٌكم{، ٌعنً: أمة دمحم ولال مماتل:"

 .(ٖٔ)آن }وما أنزل إلٌهم{، من التوراة،"المر
ِ{ ]آل عمران :   .(ٗٔ)[،" أي: خاضعٌن متذللٌن هلل"55ٔلوله تعالى:}َخاِشِعٌَن َّلِلَّ

 .(٘ٔ)ٌعنً: متواضعٌن هلل" لال مماتل:"
 .(ٙٔ): الخاشع ، المتذلل هلل الخابؾ" لال ابن زٌد:"
 .(ٔ)ٌعنً : خاضعٌن هلل بالطاعة ، مستكٌنٌن له بها متذلِّلٌن" لال الطبري:"

                                                             

ولد ٌدعم هذا وهذا ٌعنً أن اآلٌة نازلة لبل موته وهذا ال ٌمنع أن تكون لد عنته فٌمن عنت فً أثناء حٌاته، (ٔ)
" فً وفاة 5ٓٔ/ ٔأن وفاته متؤخرة وهذه السورة نزلت لبل النصؾ األول من الهجرة جاء فً "اإلصابة" "
 النجاشً: "لال الطبري وجماعة: كان ذلن فً رجب سنة تسع، ولال ؼٌره: كان لبل الفتح"..

 .52ٗ-5ٙٗ/2(:ص1ٖ2ٙأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٗ/2(:ص1ٖ22انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .51ٗ/2(:ص1ٖ1ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .51ٗ/2(:ص1ٖ1ٕانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .55ٗ-51ٗ/2(:ص1ٖ1ٖانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .55ٗ/2(:ص1ٖ1ٗانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .55ٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1ٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٓٓ٘/2(:ص1ٖ1٘أخرجه الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٕ)أي من عند أهل الكتاب من ٌإمن خاشعا هلل" لال الزجاج:"
الخشوع: كالخضوع، لكن أكثر ما ٌمال فً الخشوع ما اعتبر فٌه حال  لال الراؼب:"

منهما فً موضع  الملب، والخضوع فٌما اعتبر فٌه حال الجوارح، وإن كان ٌستعمل كل واحد
 .(ٖ)اآلخر"

ِ ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]آل عمران :  [، "أي: ال ٌحّرفون نعت 55ٔلوله تعالى:}اَل ٌَْشتَُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ
 .(ٗ)دمحم وال أحكام الشرٌعة الموجودة فً كتبهم لعرٍض من الدنٌا خسٌس"

الٌهود بما أصابوا من  ٌعنً: ال ٌشترون بالمرآن، عرضا ٌسٌرا من الدنٌا كفعل لال مماتل:"
 .(٘)سفلتهم من المؤكل من الطعام والثمار عند الحصاد"

 .(ٙ)الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها" لال الحسن:"
أي : ال ٌكتمون ما بؤٌدٌهم من العلم ، كما فعله الطابفة المرذولة منهم، بل  لال ابن كثٌر:"
 .(2)ٌبذلون ذلن مجانا"
ٌعنً ال ٌحرفون كتبهم وال ٌكتمون صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألجل المؤكلة والرباسة، كما  لال الثعلبً:"

 .(1)فعلت رإساء الٌهود"
لونه ، وال ؼٌر  لال الطبري:أي:" فون ما أنزل إلٌهم فً كتبه من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌبّدِ ال ٌحّرِ

خسٌس ٌُعطْونه على ذلن التبدٌل ، وابتؽاء  ذلن من أحكامه وحججه فٌه ، لعََرٍض من الدنٌا
الرٌاسة على الجهال ،  ولكن ٌنمادون للحك ، فٌعملون بما أمرهم هللا به فٌما أنزل إلٌهم من كتبه 

 .(5)، وٌنتهون عما نهاهم عنه فٌها ، وٌإثرون أمَر هللا تعالى على َهَوى أنفسهم"
} فَنَبَذُوهُ  وا جرى لبل ذكرهم فمال:وإنما ذكر هإالء ألن ذكر الذٌن كفر لال الزجاج:"

بما حمل إلٌهود  -جل وعز  -[، أخبر 12َٔوَراَء ظُُهوِرِهْم َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]آل عمران : 
صدلوا فً حال خشوع ورؼبة عن أن  -على الكفر، وأخبر بحال من آمن من أهل الكتاب وأنهم 

 .(ٓٔ)ٌشتروا بآٌات هللا ثمنا للٌبل"
عن الربٌع بن أنس فً لوله: }ال ٌشترون بآٌات هللا ثمنا للٌبل{، أخرج ابن أبً حاتم بسنده 

لال: "ال ٌؤخذ على تعلٌم المرآن أجرا، لال ابن أبً حاتم: ٌعنً إذا احتسب بتعلٌم المرآن فبل ٌؤخذ 
 .(ٔٔ)علٌه أجرا، وفً بعض الكتب: ٌا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا"

[، "أي: هإالء المتصفون 55ٔتعالى:}أُولَبَِن لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم{ ]آل عمران : لوله 
  .(ٕٔ)بحمٌد الصفات، وجلٌل األعمال، لهم ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم عند ربهم"

ابن سبلم وأصحابه، لهم جزاإهم فً اآلخرة عند  مإمنً أهل التوراة لال مماتل:"ٌعنً:
 .(ٖٔ)"ربهم وهً الجنة

}أُولَبَِن ٌُْإتَْوَن  أي: ما ٌختص بهم من األجر وهو ما وعدوه فً لوله: لال الزمخشري:"
ٌِْن{ ]المصص :  تَ ٌِْن ِمْن َرْحَمتِِه{ ]الحدٌد : ٗ٘أَْجَرهُْم َمرَّ  .(ٗٔ)[ "1ٕ[، } ٌُْإتِكُْم ِكْفلَ

                                                                                                                                                                               

 .ٓٓ٘/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٗٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٗ2/ٖ(:ص12ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٓٓ٘/2تفسٌر الطبري:(5)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص1ٙٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 ..5٘ٗ/ٔالكشاؾ:(ٗٔ)
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 : "ثبلثة ٌُإتَْوَن أجَرهم ولد ثبت فً الصحٌحٌن ، عن أبً موسى لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)مرتٌن" فذكر منهم : "ورجل من أهل الكتاب آمن بنبٌه وآمن بً"

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]آل عمران :  [،" أي: إن هللا سرٌع حسابُه، لنفوذ 55ٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)علمه بجمٌع المعلومات، ٌعلم ما لكل واحٍد من الثواب والعماب"

 .(ٖ)مجاهد: "ٌعنً: سرٌع اإلحصاء" لال
لعلمه باألعمال وما ٌستوجبه من الجزاء واستؽنابه عن التؤمل  لال البٌضاوي:وذلن"

واالحتٌاط، والمراد أن األجر الموعود سرٌع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعً سرعة 
 .(ٗ)الجزاء"

والمعنى: أن أجرهم لرٌب  أي سرٌع اإلتٌان بٌوم المٌامة وهو ٌوم الحساب، لال أبو حٌان:"
إتٌانه أو سرٌع حسابه لنفوذ علمه، فهو عالم بما لكل عامل من األجر. وتمدم تفسٌر هذه الجملة 

 .(٘)مستوفى"
وسرعة حسابه تعالى ذكره : أنه ال ٌخفى علٌه شًء من أعمالهم لبل أن  لال الطبري:"

 .(ٙ)ن ، فٌمع فً اإلحصاء إبطاء"ٌعملوها ، وبعد ما عملوها ، فبل حاجة به إلى إحصاء عدد ذل
 .(2)أي شدٌد العموبة، وٌمال: سرٌع الحفظ والتعرٌؾ" لال السمرلندي:"

لنفوذ عمله فً كل شًء، فهو عالم بما لال الزمخشري:أي:"}إن هللا سرٌع الحساب{، 
 .(1)ٌستوجبه كل عامل من األجر، وٌجوز أن ٌراد: إنما توعدون آلت لرٌب بعد ذكر الموعد"

 إن لٌل: ما فابدة لوله: }إن هللا سرٌع الحساب{ ها هنا؟ الراؼب:" لال
لٌل: الحساب إشارة إلى الثواب المجعول لهم فً ممابلة فعلهم، وسماه حسابا لموله: }َمْن 

[، وبٌن بموله: }سرٌع الحساب{، أن ذلن ال ٌتؤخر َٓٙٔجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها{ ]األنعام : 
 هم، لما كانت النفس مولعة بحب العاجل، ونبه على أمرٌن: عن

ْنٌَا َوُحْسَن ثََواِب  ُ ثََواَب الدُّ أحدهما: ما ٌجعل لهم فً الدنٌا المدلول علٌه بموله:}فَآتَاهُُم َّللاَّ
 .(5)[ "1ٗٔاآْلِخَرةِ{ ]آل عمران : 

ٌن بطٌبا الثانً: أن المدعو به فً اآلخرة سرٌع ولوعه وإن كان فً ظن الكافر
 .(ٓٔ)حصوله"

والفابدة فً كونه سرٌع الحساب، كونه عالما بجمٌع المعلومات، فٌعلم ما لكل  لال الفخر:" 
 .(ٔٔ)واحد من الثواب والعماب"

 الفوابد:
الثناء على ٌعض أهل الكتاب لموله: }َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب{، و}من{، هنا للتبعٌض، وهم  -ٔ

 للٌل.
وجل بإسناد الفضل إلى أهله، فإنه تعالى لما ذكر عماب الكافرٌن  كمال عدل هللا عز ّ -ٕ

 وثواب المإمنٌن، لال: }َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن{، فؤسند الفضل إلى أهله عّز وجل.
ن ذلن مع إٌمانهم بكتبهم إنما ٌفعلو -ملسو هيلع هللا ىلص-أن هإالء الذٌن ٌإمنون بما انل هللا على رسوله  -ٖ

.} ِ  تعظٌما هلل وذال له، ال طلبا للدنٌا، أو المدح أو ما أشبه ذلن، لموله:} َخاِشِعٌَن َّلِلَّ
                                                             

 .(.ٗ٘ٔ(، وصحٌح مسلم)52صحٌح البخاري)(ٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص11ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .1٘ٗ/ٖالبحر المحٌط: (٘)
 .ٔٓ٘/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .5٘ٗ/ٔؾ:الكشا (1)
 .٘ٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .ٙٙٓٔ-٘ٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/5مفاتٌح الؽٌب: (ٔٔ)
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بٌان إخبلص هإالء إذ لم ٌإمنوا باهلل وما انزل إلٌنا من أجل الدنٌا، فهم الٌشترون بآٌات  -ٗ
 رٌاء.هللا ثمنا للٌبل، فهم الٌمصدون بإٌمانهم شٌبا من الدنٌا أو جاها أو رباسة أو 

أن لهإالء الذٌن أخلصوا من أهل الكتاب سوؾ   ٌكون لهم األجر والثواب من عند هللا،  -٘
 وإن فاتهم ما ٌفوتهم من الدنٌا بسبب إسبلمهم، لال تعالى:} أُولَبَِن لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم{.

َ َسِرٌعُ  -ٙ اْلِحَساِب{، ولد اورد  بٌان لدرة هللا عّز وجل فً سرعة حسابه، إذ لال:} إِنَّ َّللاَّ
إشكاال فً هذا المعنى ولال: كٌؾ ٌحاسبنا فً ساعة ونحن  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعض الصحابة على الرسول

 . (ٔ):"أال أخبرن بشًء من آالء هللا ٌمرب لن هذا؟"، وذكر له الممر-ملسو هيلع هللا ىلص-فمال -ٌعنً كثٌر-جمع
لناس ٌرونه فً ساعو واحدة الٌضامون فً رإٌته، فالممر مخلوق من وخلولات هللا، وكل ا

فإذا كان فً مخلوق من مخلولات هللا ٌضًء نوره على كل من رآه، وٌشترن فٌه العالم ما 
 الٌحصٌه إال هللا، فما بالن بالخالك جّل وعبل؟

 إثبات الحسان، وأن اإلنسان سوؾ ٌحاسب على عمله إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشّر. -2
 المرآن
َ لَعَل كُْم تُْفِلُحوَن )}ٌَا أَ  ({ ]آل عمران ٌَُّٕٓٓها ال ِذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َوات مُوا ّللا 
 :ٕٓٓ] 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم، وعلى ما ٌنزل 

ٌكونوا أشد صبًرا منكم، وألٌموا على جهاد  بكم من ضر وببلء، وصابروا أعداءكم حتى ال
 عدوي وعدوكم، وخافوا هللا فً جمٌع أحوالكم؛ رجاء أن تفوزوا برضاه فً الدنٌا واآلخرة.

 فً سبب نزول اآلٌة:
، من طرٌك مصعب بن ثابت حدثنً داود بن (ٖ)، والواحدي(ٕ)أخرج الحاكم، والطبري 

ٌا ابن أخً هل تدري فً أي شًء نزلت هذه اآلٌة صالح لال: "لال أبو سلمة بن عبد الرحمن: 
}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَرابِطُوا{ اآلٌة؟ للت: ال، لال ٌا ابن أخً: إنً سمعت أبا 
 هرٌرة ٌمول: لم ٌكن فً زمان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼزو ٌرابط فٌه، ولكن انتظار الصبلة خلؾ الصبلة

"(ٗ). 
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]آل عمران :   أي:" ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا  [،ٕٓٓلوله تعالى:}

وا بما جاءهم به نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص من عند هللا"(٘)ورسوله"  .(ٙ)، وألرُّ
ا لال ابن عباس:" ما فً المرآن آٌة }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال أن علٌا شرٌفها وأمٌره

وسٌدها، وما من أصحاب دمحم إال لد عوتب فً المرآن إال علً بن أبً طالب فإنه لم ٌعاتب فً 
 .(2)شًء منه"

ولال األعمش عن خٌثمة:" ما تمرأون من المرآن }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإن فً التوراة "ٌا 
 .(1)أٌها المساكٌن"

فمال: إذا سمعت هللا تعالى ٌمول:  وروي أن "رجبل أتى عبد هللا ابن مسعود فمال: أعهد إلً،
 .(5)}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فؤرعها سمعن، فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

                                                             

 (..22ٖ٘ٔانظر: مسند اإلمام أحمد) (ٔ)
لال : إنه ٌا ابن أخً لم ٌكن فً  ، إال أنه فً جواب السإال:"ٗٓ٘/2(:ص1ٖ5ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

 زمان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ...بلفظه.
 .ٔٗٔ-ٓٗٔانظر: أسباب النزول: (ٖ)
 ، ولال: "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه". ووافمه الذهبً.ٖٔٓ/ٕالمستدرن: (ٗ)
 .1ٓ٘/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔ1/ٖ(:ص115ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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[، " أي: اصبروا على مشاّق الطاعات وما ٕٓٓلوله تعالى:}اْصبُِروا{ ]آل عمران : 
 .(ٔ)ٌصٌبكم من الشدابد"

 .(ٖ)دٌنكم"صبروا على :أي:"ا(ٕ)لال دمحم بن كعب المرظً، والزجاج
لال الحسن: "أمروا أن ٌصبروا على دٌنهم الذي ارتضاه هللا لهم لئلسبلم، فبل ندعوا لسراء 

 .(ٗ)وال لضراء، وال لشدة وال لرخاء حتى ٌموتوا مسلمٌن"
 .(٘)اصبروا على المصابب" وفً رواٌة أخرى عن الحس:"

عن أبً ؼسان  . وروي(ٙ)اصبروا على الصلوات" وفً رواٌة أخرى عن الحسن أٌضا:"
 .(2)نحوه

 .(5)ٌعنً: على الفرابض" :"(1)ولال سعٌد بن جبٌر وسفٌان
 .(ٔٔ)وفرابضه" -عز وجل -على أمر هللا ، ومماتل بن سلٌمان:أي:"(ٓٔ)ولال الضحان

 .(ٖٔ)على دٌنكم" . وفً رواٌة ابن المنذر عن لتادة:"(ٕٔ)ولال لتادة:على "طاعة هللا"
 .(ٗٔ)اصبروا: على الجهاد" ولال زٌد بن أسلم:"

 .(٘ٔ)اصبروا على الخٌر" وفً رواٌة أخرى عن زٌن بن أسلم:"
 .(ٙٔ)اصبروا على حك هللا" ولال مماتل بن حٌان:"

 .(2ٔ)ولال الكلبً:"على الببلء"
. وفً رواٌة ابن المنذر عن ابن عباس:"على طاعة (1ٔ)ولال ابن عباس:"الببلء والجهاد"

 .(5ٔ)هللا"
 .(ٕٓ)"اصبروا على الدٌن وتكالٌفه ولال الزمخشري:"

لالت الحكماء: الصبر ثبلثة أشٌاء: ترن الشكوى، وصدق الرضا، ولبول  لال الثعلبً:"
 .(ٕٔ)"المضاء. ولٌل:الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة

[،" أي: وؼالبوا أعداء هللا بالصبر على أهوال ٕٓٓلوله تعالى:}َوَصابُِروا{ ]آل عمران : 
 .(ٕٕ)وشدابد الحروب"المتال 

                                                             

 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔٓ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص15ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص5ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
( 5٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره، ولم ٌرلم الخبر، وإنما كتبه المحمك بٌن الرلمٌن) (٘)

 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٙٙٗو)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص5ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (1)
 .1ٗ2/ٖ(:ص5ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٔتفسٌر ابن المنذر) (ٖٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٖٕ/ٖ:تفسٌر الثعلبً (2ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٖٕٔتفسٌر ابن المنذر) (5ٔ)
 .ٓٙٗ/ٔالكشاؾ: (ٕٓ)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕٕ)
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 .(ٕ)صابروا الوعد الذي وعدتكم علٌه" ، ودمحم بن كعب المرظً:"(ٔ)لال عطاء
 .(ٖ)أمروا أن ٌصبروا عن الكفار، حتى ٌكون فً الكفار الذٌن ٌملون دٌنهم" ولال الحسن:"

 . (ٗ)صابروا عدوكم" لال زٌد بن أسلم:"
 .(ٙ)جوزي إلى ابن عباس والجمهور، وكذا نسبه ابن ال(٘) ولال ابن عباس:"أعداء هللا"

 .(1). وذكر مماتل بن سلٌمان مثله(2)ٌعنً: مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الموطن" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(5)صابروا أهل الضبللة" لال لتادة:"
 .(ٓٔ) "صابروا على العدو، فبل تكونوا أجزع منهم " لال سفٌان:

 .(ٔٔ)أي: عدّوكم" لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)"ٌعنً الكفار، لاله أكثر المفسرٌن الثعلبً:لال 

 . (ٖٔ)وصابروا على الصلوات" ولال الحسن:"
 .(ٗٔ)صابروا على دٌنكم" وفً رواٌة اخرى عن الحسن:"

وصابروا أعداء هللا فً الجهاد، أى ؼالبوهم فً الصبر على شدابد لال الزمخشري:أي:"
ة: باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما الحرب ال تكونوا ألل صبرا منهم وثباتا. والمصابر

 .(٘ٔ)"ٌجب الصبر علٌه، تخصٌصا لشدته وصعوبته
[،" أي: والزموا ثؽوركم مستعدٌن للكفاح ٕٓٓلوله تعالى:}َوَرابِطُوا{ ]آل عمران : 

 .(ٙٔ)والؽزو"
 .(2ٔ)رابطوا عدوي وعدوكم حتى ٌترن دٌنه لدٌنكم" لال دمحم بن كعب المرظً:"

. أي: انتظار (1ٔ)}ورابطوا{ لال: الذي ٌمعد بعد الصبلة" المرظً:" وفً رواٌة أخرى عن
 .(5ٔ)الصبلة بعد الصبلة، ونسب ابن كثٌر هذا المول إلى مجاهد وابن عباس، وسهل بن ُحنٌؾ

، ونسب هذا (ٕٔ)وروي عن لتادة نحو ذلن .(ٕٓ)أمروا أن ٌرابطوا المشركٌن" لال الحسن:"

 .(ٕٕ)ابن الجوزي هذا المول إلى ابن عباس
 .(ٖٕ)}ورابطوا{ العدو فً سبٌل هللا حتى ٌدعوا دٌنهم لدٌنكم" لال مماتل بن سلٌمان:أي:"

                                                             

 .ٖٗٙ/ٔ، وزاد المسٌر:1ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص52ٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص51ٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص51ٙٗأخرجه ابن ابً حاتم، ولم ٌرلم، وانما كتب الخبر بعد الرلم) (ٗ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٖٕٔتفسٌر ابن المنذر) (٘)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .1ٗ5/ٖ(:ص55ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٖٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٗ5/ٖ(:ص2ٕٓٗابن أبً حاتم) أخرجه (5)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٕٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .1ٗ5/ٖ(:ص2ٓٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٗ5/ٖ(:ص2ٓٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٓٙٗ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .5٘ٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٕ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٕ)
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 .(ٔ)ورابطوا: مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص العدو" ولال مماتل بن حٌان:"
 .(ٕ)ألٌموا على جهاد عدوكم بالحرب والحجة" لال الزجاج:أي:"

 .(ٖ)ٌعنً: فٌما أمركم ونهاكم" ولال سعٌد بن جبٌر:"
 .(٘). وروي عن الحسن مثله(ٗ)ولال زٌد بن أسلم:" رابطوا على دٌنكم:

 .(ٙ)وأما المرابطة: فهً المداومة فً مكان العبادة والثبات" ولال ابن كثٌر:"
وألٌموا فً الثؽور رابطٌن خٌلكم فٌها، مترصدٌن مستعدٌن للؽزو. لال  ولال الزمخشري:"

كُْم { ]األنفال :  ِ َوَعُدوَّ ٌِْل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ  .(2)"[ٓٙهللا عز وجل: } َوِمْن ِرَباِط اْلَخ
ٌعنً المشركٌن، وأصل الرباط: أن ٌربط هإالء خٌولهم وهإالء خٌولهم، ثم  لال الثعلبً:"

لٌل ذلن لكل ممٌم فً ثؽر ٌدفع عمن وراءه وإن لم ٌكن له مركب، لال هللا تعالى: } َوِمْن ِرَباِط 
ٌِْل{ ]األنفال :   [، وسمعت أبا الماسم الحبٌبً ٌمول: سمعت أبا حامد الخازرنجً ٌمول:ٓٙاْلَخ

: اعتمال المبارزٌن فً الحرب، وأصل الربط الشد، ومنه لٌل للخٌل: الرباط، المرابطة
 وٌمال:

 :(1)فبلن رابط الجؤش، أي لوي الملب. لال لبٌد
 .(5)"رابط الجؤش على كل وجل

 :(ٓٔ)لال أبو عبٌدة:" أي: اثبتوا ودوموا، لال األخطل
 (ٔٔ)وم والعار"ما زال فٌنا رباط الخٌل معلمة             وفى كلٌب رباط اللّ 

العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}أْصِبُرواْ َوَصاِبُرواْ َوَرابُِطوا{]آل  نستنتج بؤنه لد اختلؾ أهل
 [ على أربعة ألوال:ٕٓٓعمران:

أحدها:اصبرواْ على طاعة هللا ، وصابرواْ أعداء هللا ، ورابطواْ فً سبٌل هللا ، وهو لول 
 .(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)جرٌج، وابن (ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)الحسن

كم ،  ي وعدوَّ والثانً: اصبروا على دٌنكم ، وصابروا الوعد الذي وعدتكم ، ورابطوا عدّوِ
 .(2ٔ)حتى ٌترن دٌنه لدٌنكم .وهو لول دمحم بن كعب

كم، ورابطوا على عدوكم. وهذا لول زٌد بن  والثالث: اصبروا على الجهاد ، وصابروا عدوَّ
 .(1ٔ)أسلم

                                                             

 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٙٗ/ٔالكشاؾ: (2)
 .1ٕٗ/ٕانظر: الصحاح، مادة"ربط":ص (1)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 ، وفً األساس، مادة"ربط".ٕٙٓدٌوانه:  (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/2(:ص1ٖ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٗٙانظر: تفسٌر مجاهد: (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/2(:ص1ٖ11انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٓ٘/2(:ص1ٖ15انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٓ٘/2(:ص1ٖ5ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٓ٘/2(:ص1ٖ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
. لال ابن كثٌر:" ولٌل : المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الؽزو ٖٓ٘/2(:ص1ٖ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)

لد وردت فً نُحور العدو ، وحفظ ثُؽور اإلسبلم وصٌانتها عن دخول األعداء إلى َحْوَزة ببلد المسلمٌن ، و
األخبار بالترؼٌب فً ذلن ، وِذْكر كثرة الثواب فٌه، فَرَوى البخاري فً صحٌحه عن َسْهل بن َسْعد الساعدي ، 

تفسٌر ابن «".]رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "رباطُ ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما علٌها
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 ([15ٕٕفً صحٌحه برلم ) [، ]والحدٌث رواه البخاري52ٔ/ٕكثٌر:
 وفً السٌاق نفسه وردت احادٌث أخرى، فمن ذلن:

ْرَهم - أخرج اإلمام البخاري عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " تَِعَس عبد الدٌنار وعبد الّدِ
ًَ رضً ، وإن لم ٌُْعَط َسِخط ، تَعس وانت َكَس ، وإذا شٌن فبل اْنتَمَش طُوبَى لعَبٍد آخٍذ وعبد الَخمٌصة ، إن أُْعِط

بعنان َفَرسه فً سبٌل هللا ، أشعَث رأسُهُ ، ُمؽَبَّرةٍ لدماه ، إن كان فً الحراسة كان فً الحراسة ، وإن كان فً 
 ([.11ٕٙالسَّالة كان فً السالة ، إن استؤذن لم ٌإذن له ، وإن َشفَع لم ٌُشفَّْع".] صحٌح البخاري برلم )

حدٌث آخر:أخرج اإلمام مسلم عن َسلمان الفارسً ، عن رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "رباطُ ٌوم ولٌلة خٌر من -
صٌام شهر ولٌامه ، َوإْن مات َجَرى علٌه عمله الذي كان ٌعمله ، وأْجِرَي علٌه رْزلُه ، وأِمَن الفَتَّان ".] صحٌح 

 ([.5ٖٔٔمسلم برلم )
رج اإلمام مسلم والنسابً عن سلمان الفارسً عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ِرباطُ ٌوم ولٌلة خٌر من حدٌث آخر: أخ-

صٌام شهر ولٌامه ، وإن مات جرى علٌه عمله الذي كان ٌعمله ، وأجِري علٌه رزلُه ، وأمن الفَتَّان".] صحٌح 
 ([.5ٖٔٙ( وسنن النسابً )5ٖٔٔمسلم برلم )

كل مٌّت ٌُْختَُم على »خرج اإلمام أحمد عن فُضالة بن عُبٌد، لال:" سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : حدٌث آخر : أ-
المسند «".] عمله ، إال الذي مات ُمَرابًطا فً سبٌل هللا ، فإنه ٌَْنمى له عملُه إلى ٌوم المٌامة ، وٌؤمن فتنة المبر

 ( "اإلحسان"[.5ٙ/2( وصحٌح ابن حبان )ٕٔٙٔلترمذي برلم )( وسنن إٓٓ٘( وسنن أبً داود برلم )ٕٓ/ٙ)
حدٌث آخر: أخرج اإلمام احمد عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من مات ُمَرابطا ولً -

ابط إلى ٌوم فِتنة المبر ، وأمن من الفََزع األكبر ، وَؼَدا علٌه ورٌح برزله من الجنة ، وكتب له أجر المر
 ([.ٗٓٗ/ٕالمٌامة".] المسند )

حدٌث آخر: أخرج اإلمام احمد سمعت عمبة بن عامر ٌمول : "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "كل مٌّت ٌُْختَم له -
( 2٘ٔ/ٖعلى عمله ، إال المرابط فً سبٌل هللا ، فإنه ٌجري علٌه عمله حتى ٌُْبعََث وٌؤمن من الفَتَّان".] المسند )

 ( : "فٌه ابن لهٌعة وحدٌثه حسن"[.15ٕ/٘ولال الهٌثمً فً المجمع )
 -حدٌث آخر أخرج اإلمام أحمد عن ُمْصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبٌر لال : لال عثمان ، رضً هللا عنه -

ثكم حدٌثًا سمعته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌك -وهو ٌخطب على منبره  ن ٌمنعنً أن أحدثكم به إال الّضن : إنً ُمحّدِ
بكم ، سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "َحْرُس لٌلة فً سبٌل هللا أفضل من ألؾ لٌلة ٌمام لٌلها وٌَُصام نهارها".] 

 ([.ٔٙ/ٔالمسند )
هللا حدٌث آخر: أخرج اإلمام أحمد عن سهل بن معاذ عن أبٌه معاذ بن أنس ، رضً هللا عنه ، عن رسول -

ملسو هيلع هللا ىلص لال : " من َحَرس من وراء المسلمٌن فً سبٌل هللا متطوعا ال بؤجرة سلطان ، لم ٌر النار بعٌنٌه إال تَِحلَّة 
 ([.2ٖٗ/ٖ[".] المسند )2ٔالمََسم ، فإن هللا ٌمول : } َوإِْن ِمْنكُْم إاِل َواِرُدَها { ]مرٌم : 

ٌرة ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من مات ُمَرابًطا فً سبٌل هللا ، أجرى  حدٌث آخر: أخرج ابن ماجة عن أبً هُرَ -
علٌه عمله الصالح الذي كان ٌعمل وأْجري علٌه رزله ، وأمن من الفتان ، وبعثه هللا ٌوم المٌامة آمنا من الَفَزع"] 

 إسناد صحٌح رجاله ثمات"[. ( : "هذا5ٖٔ/ٕ( ولال البوصٌري فً الزوابد )2ٙ2ٕسنن ابن ماجة برلم )
ْمط ، وهو فً - حدٌث آخر أخرج الترمذي عن دمحم بن الُمْنَكدر لال : "مر سَلْمان الفارسً بشَُرْحبٌِل بن الّسِ

بحدٌث سمعتُه من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟  -ٌا ابن السمط  -ُمَرابَط له ، ولد َشك علٌه وعلى أصحابه فمال : أفبل  أحدثن 
من صٌام شهر  -أو لال : خٌر  -: بلى. لال : سمعُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "ِربَاط ٌوم فً سبٌل هللا أفضل لال 

 ([.٘ٙٙٔولٌامه ، ومن مات فٌه ُولً فِتْنَة المبر ، ونََما له عمله إلى ٌوم المٌامة".] سنن الترمذي برلم )
ٌٌْن حدٌث آخر: أخرج الترمذي عن ابن عباس لال - ٌْنان ال تََمسُّهما النار : َع : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "َع

 ([.5ٖٙٔبََكْت من َخْشٌَِة هللا ، وعٌن باتت تَْحُرُس فً سبٌل هللا".] سنن الترمذي برلم )
هل ابن حدٌث آخر: أخرج أبو داود عن ابن سبلم  أنه سمع أبا سبلم لال : "حدثنً السلولً : أنه حدثه س-

الحنظلٌة أنهم ساروا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم ُحنٌن ، فؤطنبوا السٌر حتى كانت َعِشٌّة ، فحضرت الصبلة مع 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فجاء رجل فارس فمال : ٌا رسول هللا ، إنً انطلمت بٌن أٌدٌكم حتى طلعت جبل كذا وكذا ، فإذا 

ْكَرة أبٌهم بظُعنهم ونَعَِمهم وَشابِهم اجتمعوا إلى حنٌن ، فتبسم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولال : "تلن َؼنٌَِمة أنا بُهوازن على بَ 
المسلمٌن ؼًدا إن شاء هللا تعالى ". ثم لال : "من ٌحرسنا اللٌلة ؟" لال أنس بن أبً مرثد : أنا ٌا رسول هللا. فمال 

ْعب حتى تكون فً : فاركب" فركب فرًسا له ، فجاء إلى رس ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اْستَْمبِل هذا الّشِ
ن  من لِبَِلن اللٌلة" فلما أصبحنا خَرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى ُمَصبله فركع ركعتٌن ثم لال : "هل  أعبله وال ٌَؽَرَّ

ب بالصبلة ، فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو ٌصلً  أحسستم فارسكم ؟" لال رجل : ٌا رسول هللا ، ما أحسسناه ، فثُّوِ
ٌلتفت إلى الشعب ، حتى إذا لضى صبلته لال : "أْبِشُروا فمد جاءكم فارسكم" فجعلنا ننظر إلى ِخبلل الشجر فً 

ل : إنً انطلمت حتى كنت فً أعلى هذا الشعب الشعب ، فإذا هو لد جاء ، حتى ولؾ على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فما
 : "هل حٌث رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما أصبحت طلعت الشعبٌن كلٌهما ، فنظرت فلم أر أحًدا ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ًٌا أو لاضًٌا حاجة ، فمال له : "أْوَجْبَت ، فبل علٌ ن أال تعمل بعدها".] سنن أبً نزلت اللٌلة ؟" لال : ال إال مصل
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}رابطوا{، أي: رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة. لاله والرابع: أن معنى 
، وروي عن (ٕ)، ونسبه الطبري إلى أبً سلمة بن عبدالرحمن(ٔ)-رضً هللا عنه-أبو هرٌرة

 .(ٖ)ٌحٌى بن سعٌد بن المسٌب نحو ذلن
لال:"أال أخبركم بما عن عبد الرحمان بن ٌعموب، عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص روي 

ٌمحو هللا به الخطاٌا، وٌرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى 
 .(ٗ)المساجد، وانتظار الصبلة بعد الصبلة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط"

لى دٌنكم اصبروا  ع ،أن معنى }اصبروا{، أي:" -وهللا أعلم-والراجح من األلوال السابمة
وطاعة ربكم، فؤمر هللا عّز وجل بالصبر على جمٌع معانً طاعته فٌما أمر ونهى، صعبها 
وشدٌدها ، وسهلها وخفٌفها، ألن هللا لم ٌخصص من معانً  الصبر على الدٌن والطاعة شٌبًا، 

 فٌجوز إخراجه من ظاهر التنزٌل.
ن وزن الفعل من ولوله:} وصابروا{، ٌعنً:وصابروا أعداءكم من المشركٌن، أل

"المفاعلة"، وهً فً كبلم العرب تفٌد المشاركة بٌن اثنٌن فصاعدا، وال تكون من واحد إال للٌبل 
فً أحرؾ معدودة، وبالتالً فإن هللا أمر المإمنون أن ٌصابروا ؼٌرهم من أعدابهم ، حتى 

هم أصب  ر منهم.ٌظفرهم هللا بهم ، وٌعلً كلمته ، وٌخزي أعداءهم ، وأن ال ٌكون عدوُّ
وأما لوله تعالى:}ورابطوا{، أي: ورابطوا أعداءكم وأعداء دٌنكم من أهل الشرن ، فً 
سبٌل هللا، ألن أصل  "الرباط "، ارتباط الخٌل للعدّو ، كما ارتبط عدوهم لهم خٌلهم،  ثم استعمل 

نه ذلن فً كل ممٌم فً ثؽر ٌدفع عمن وراءه من أراده من أعدابهم بسوء، وٌحمً عنهم من بٌ
وبٌنهم ممن بؽاهم بشر، كان ذا خٌل لد ارتبطها، أو ذا َرْجلة ال مركب له، فهذا هو المعنى 
المعروؾ من معانً  الرباط، وإنما ٌوجه الكبلم إلى األؼلب المعروؾ فً استعمال الناس من 

                                                                                                                                                                               

 ([.112ٓ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )ٕٔٓ٘داود برلم )
وفً السٌاق نفسه روى الحافظ ابن عساكر فً ترجمة عبد هللا بن المبارن  من طرٌك دمحم بن إبراهٌم بن أبً -

روج ، وأنشدها معً إلى سكٌنة لال : "أملى علً عبد هللا بن المبارن هذه األبٌات بطرسوس ، وودعته للخ
 الفضٌل بن عٌاض فً سنة سبعٌن ومابة ، وفً رواٌة : سنة سبع وسبعٌن ومابة : 

 ٌا عابَد الحرمٌن لَْو أْبَصْرتَنا... لَعَلْمَت أنَن فً العباِدة تلعبُ 
ب  من كان ٌخضب خدَّه بدموِعه... فَنُحورنا بدمابنا تَتَخضَّ

ٌْلَه فً باطٍل...  فُخٌولنا ٌوَم الصبٌِحة تَتْعبُ  أو كان ٌُتِْعُب َخ
 رٌُح العبٌِر لكم ونحُن عبٌُرنا... َوهُج السنابِن والؽباُر األطٌبُ 

 ولَمَد أتانا من َممَاِل نبٌنا... لول َصحٌح صادق ال ٌَْكذبُ 
 ال ٌستوي َوؼُبَاَر خٌل هللا فً... أنؾ امرئ ودخاَن نار تَْلَهبُ 

 شهٌُد بَمٌِّت ال ٌَْكذبُ هذا كتاب هللا ٌَْنطك بٌننا... لٌس ال
نَاهُ ولال : َصَدق أبو عبد الرحمن  ٌْ لال : فلمٌت الفُضٌل بن عٌاض بكتابه فً المسجد الحرام ، فلما لرأه ذَِرفَْت َع
، ونصحنً ، ثم لال : أنت ممن ٌكتب الحدٌث ؟ لال : للت : نعم لال : فاكتب هذا الحدٌث كَراَء حملن كتاب 

ًّ الفُضٌل بن عٌاض : حدثنا منصور بن المعتمر ، عن أبً صالح ، عن أبً أبً عبد الرحمن إلٌنا.  وأملى َعلَ
هرٌرة ، أن رجبل لال : ٌا رسول هللا َعلمنً عمبل أنال به ثواب المجاهدٌن فً سبٌل هللا فمال : " هل تستطٌع أن 

ُؾ من أن أستطٌع ذلن ، ثم لال النبً صلى تَُصلًِّ فبل تَْفتُر وتصوَم فبل تُْفِطر ؟ " فمال : ٌا رسول هللا ، أنا أْضعَ 
هللا علٌه وسلم : " فَوالَّذي نَْفِسً بٌَِِده لو طُوْلَت ذلن ما بلؽَت المجاهدٌن فً سبٌل هللا أوما َعلمَت أن الفرس 

 (، و انظر : مختصر تارٌخٖٕٙ/٘المجاهد لٌَْستَنُّ فً ِطَوله فٌكتب له بذلن الحسنات".] رواه أحمد فً المسند )
 [.ٖٕٓ-ٕٔٓ/ٕ(، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٕ/ٗٔدمشك البن منظور )

، ولال: "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه". ووافمه الذهبً، وأسباب النزول ٖٔٓ/ٕانظر: المستدرن: (ٔ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔللواحدي:

 .ٗٓ٘/2(:ص1ٖ5ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٕ(:ص2ٖٔانظر: تفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (ٖ)
(:ص 251ٕ، و) 22ٕ/ٕ(:ص 22ٔ٘، و)ٖٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓ1(، وأحمد )1ٔٔ(أخرجه مالن فً الموطؤ)ٗ)
(، ٕ٘(، )ٔ٘، والترمذي)ٔ٘ٔ/ٔ(:ص 1ٓ٘، ومسلم)1ٖٗ/ٕ(:ص5ٕٙٗ،و) ٖٖٓ/ٕ(:ص2ٓٓ1،و) ٖٔٓ/ٕ

 (..1ٖٓٔ(، وابن حبان)٘(، وابن خزٌمة)ٖٓ٘ٙ(، وأبو ٌعلى)1ٖٔ، وفً الكبرى)15/ٔوالنسابً:
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معانٌه ، دون الخفً ، حتى تؤتً بخبلؾ ذلن مما ٌوجب صرفه إلى الخفً من معانٌه حجة 
 .(ٔ)سلٌم لها من كتاب ، أو خبر عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، أو إجماع من أهل التؤوٌلٌجب الت

والمول الصحٌح هو أن )الرباط( هو المبلزمة فً سبٌل هللا ،أصلها من  لال ابن عطٌة:"
ربط الخٌل، ثم سمً كل مبلزم لثؽر من ثؽور اإلسبلم مرابطا، فارسا كان أو راجبل، واللفظة 

إنما هو تشبٌه بالرباط فً سبٌل هللا، إذ  (ٕ)«فذلن الرباط»ن الربط، ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: مؤخوذة م
انتظار الصبلة إنما هو سبٌل من السبل المنجٌة، والرباط اللؽوي: هو األول، وهذا كموله: لٌس 

لمرابط فً الشدٌد بالسرعة، كموله: لٌس المسكٌن بهذا الطواؾ إلى ؼٌر ذلن من األمثلة، وا
سبٌل هللا عند الفمهاء: هو الذي ٌشخص إلى ثؽر من الثؽور لٌرابط فٌه مدة ما، لاله ابن المواز 
ورواه، فؤما سكان الثؽور دابما بؤهلٌهم الذٌن ٌعتمرون وٌكتسبون هنالن، فهم وإن كانوا حماة 

 .(ٖ)فلٌسوا بمرابطٌن "
َ لَعَلَّكُْم تُْفلِ  [،" أي: وخافوا هللا فبل تخالفوا ُٕٓٓحوَن{ ]آل عمران : لوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٗ)أمره لتفوزوا بسعادة الدارٌن"
 .(٘)وال تعصوا، ومن ٌفعل ذلن فمد أفلح"لال مماتل:أي:"

}واتموا هللا{ فٌما بٌنً وبٌنكم ، }لعلكم تفلحون{ ؼًدا إذا  لال دمحم بن كعب المرظً:"
 .(ٙ)لمٌتمونً"

واتموا هللا، أٌها المإمنون ، واحذروه أن تخالفوا أمره أو تتمدموا نهٌه،  لال الطبري:أي:"
 .(2)لتفلحوا فتبموا فً نعٌم األبد ، وتنجحوا فً طلباتكم عنده"

( ٕأي : فً جمٌع أموركم وأحوالكم ، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ ]بن جبل[ ) لال ابن كثٌر:"
ٌْثُما كُْنَت وأتْبع السٌبَة الحسنة تَْمُحها وخالك :»لٌمن رضً هللا عنه حٌن بعثه إلى ا اتَّك هللا َح

 .(5).} لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن { أي : فً الدنٌا واآلخرة"(1)«الناس بُخلك َحَسنٍ 

} واتموا هللا{ فً كل ما أمركم به، ونهاكم عنه، لتكونوا على رجاء فبلح  لال الزجاج:أي:"
تفلحون{: أي لعلكم تسلمون من أعمال تبطل أعمالكم هذه، فؤما المإمنون  وإنما لٌل لهم }لعلكم -

الَِّذٌَن هُْم فًِ  (ٔالذٌن وصفهم هللا جل ثناإه فمد أفلحوا، لال هللا جل وعز: }لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن)
 محالة [، إلى آخر وصؾ المإمنٌن، فهإالء لد أفلحوا الٕ-َٔصبَلتِِهْم َخاِشعُوَن{ ]المإمنون : 

 .(ٓٔ)وإنما ٌكون الترجً مع عمل ٌتوهم أنه بعض من العمل الصالح"
لال ابن عطٌة:" ثم ختم هللا تعالى السورة بهذه الوصاة التً جمعت الظهور فً الدنٌا على 
األعداء، والفوز بنعٌم اآلخرة، فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات، وأمر 

األعداء، ولوله }ورابطوا{: لال جمهور األمة معناه: رابطوا بالمصابرة،فمٌل: معناه مصابرة 

                                                             

 .5ٓ٘-1ٓ٘/2الطبري:انظر: تفسٌر  (ٔ)
، ٖٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓ1(، وأحمد )1ٔٔأخرجه مالن فً الموطؤ)«:فذلكم الرباط»(لفظه فً الرواٌات: ٕ)

، 1ٖٗ/ٕ(:ص5ٕٙٗ،و) ٖٖٓ/ٕ(:ص2ٓٓ1،و) ٖٔٓ/ٕ(:ص 251ٕ، و)22ٕ/ٕ(:ص 22ٔ٘و)
 (،ٖٓ٘ٙ(، وأبو ٌعلى)1ٖٔ، وفً الكبرى)15/ٔ(، والنسابً:ٕ٘(، )ٔ٘، والترمذي)ٔ٘ٔ/ٔ(:ص 1ٓ٘ومسلم)

 (..1ٖٓٔ(، وابن حبان)٘وابن خزٌمة)
 .ٓٙ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
فذلن  ، بزٌادة فً آخر الخبر:"1٘ٔ/ٖ(:ص2ٔٔٗ، وابن أبً حاتم)ٓٔ٘/2(:ص1ٖ55أخرجه الطبري) (ٙ)

 حٌن ٌمول اصبروا وصابروا".
 .5ٓ٘/2تفسٌر الطبري: (2)
(،  25ٕٔ،والدارمً)22ٔ/٘(:ص1ٙ5ٕٔ،و)1٘ٔ/٘(:ص2ٖٕٕٔ،و)ٖ٘ٔ/٘(:ص1ٕٔٙٔ(أخرجه أحمد)1)

 (.512ٔوالترمذي )
 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
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ِل{  ٌْ أعداءكم الخٌل، أي ارتبطوها كما ٌرتبطها أعداإكم، ومنه لوله عز وجل: } َوِمْن ِرَباِط اْلَخ
 .(ٔ)["ٓٙ]األنفال : 

 الفوابد:
أٌََُّها  فضٌلة اإلٌمان، وأن أهل اإلٌمان هم أجدر الناس بتوجٌه الخطاب إلٌهم، لموله: }ٌَا -ٔ

 الَِّذٌَن آَمنُوا{.
أن ٌنبؽً لئلنسان أن ٌؤتً فً أسلوبه ٌما ٌحمل اإلنسان على فعل ما طلب منه أو ترن  -ٕ

 ما نهً عنه، لموله:} }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا{.
الحّث على الصبر بل األمر بالصبر، لموله:} اْصبُِروا{، وهو فً الحمٌمة مشترن، لد  -ٖ
اجبا وهو الصبر على الواجب وترن المحرم وعلى األلدار المإلمة، ولد ٌكون الصبر ٌكون و

 مستحبا وهو الصبر على المستحبات أو على ترن المكروهات، فإن الصبر فٌها أكمل وأفضل.
األمر بالمصابرة، وأن اإلنسان ٌصابر من ٌضاده وٌعد له، فإن العالبة ستكون له علٌه  -ٗ

هللا عّز وجل ورجاء لثوابه، وتحسبا للعالبة الحمٌدة التً تكون فٌها  إذا صابره امتثاال ألمر
 الدابرة على من ضاده.

األمر بالمرابطة، والمرابطة إن كانت على واجب فهً واجبة، وإن كانت على مستحب  -٘
 فهً مستحبة.

األمر بالتموى، والتموى واجبة، ألنها اتماء الولوع فً المحرم إما بترن الواجب وإما  -ٙ
 ل المحرم.بفع

أي -النتابج الحمٌدة لمن لام بؤوامر هللا من الصبر والمصابرة والمرابطة والتموى، وهً -2
 الفبلح، لموله تعالى:} لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{. -العالبة الحمٌدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 .ٖٖٔ/ٗ، وانظر: تفسٌر المرطبً:ٓٙ٘-5٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٔ)



ٔ2ٔ 
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «النساء»تفسٌر سورة 

فمد سبمتها سورة الفاتحة، والبمرة،  ،هً الرابعة فً ترتٌب المصحؾ :«النساء»سورة 
: مابة وخمس وسبعون، فى عّد الكوفّى، وسّت فى عّدِ البصرّى، وسبع هاوعدد آٌات، وآل عمران

فى عّد الشَّامّى، وكلماتها: ثبلثة آالؾ وسبعمابة وخمس وأَربعون، وحروفها: ستَّة عشر أَلفاً 
 ً  .(ٔ)وثبلثون حرفا

  :(ٕ)آٌتانه منهما واآلٌات المختلؾ فٌ
 [.ٗٗ]النسا:}أَْن تَِضلُّوا السَّبٌِل{ إحداهما:

ًما{وثانٌتهما: ٌْ  .[2ٖٔ]النساء:}َعذَابًا أَِل
أما علماء الحجاز وفالكوفٌون ٌثبتون األولى آٌة فمط، والشامٌون ٌثبتون الثانٌة أٌضا،    

 آٌة كاملة. والبصرٌون فٌرون أن ما ذكره الكوفٌون والشامٌون إنما هو جزء من آٌة ولٌس
 ، فعلى البلَّم آٌة واحدة:«ِمْلنَا»، ٌجمعها لولن: «ان ،ل ،م»مجموع فواصل اآلٌات: و 

[،  وخمس آٌات منها ٗٔ[، وعلى النُّون آٌة واحدة: }ُمِهٌٌن{ ]النساء : ٗٗ}السَّبٌَِل{ ]النساء : 
على  ، وسابر اآلٌات[2ٙٔ، ٕٙ، ٕ٘، ٖٔ، ٕٔ، وهً: اآلٌات:]المضمومة« المٌم»على 

 «.األَلؾ»
 أسماء السورة:

 سورة النساء-ٔ
، وهو اسم تولٌفً عنونت به فً المصاحؾ وكتب «سورة النساء»عرفت السورة بـ

رضً هللا -تسمٌتها بهذا االسم، فمد روي أنه لال لعمر -ملسو هيلع هللا ىلص-التفسٌر والسنة، ولد عن رسول هللا
 «تكفٌن آٌة الصٌؾ التً أنزلت فً آخر سورة النساء:» لما كررر السإال عن الكبللة: -عنه

(ٖ). 
ٌمول:"سلونً عن سورة النساء،  -رضً هللا عنه-وعن أبً ملٌكة أنه سمع ابن عباس

 .(ٗ)فؽنً لرأت المرآن وانا صؽٌر"
وعن ابن عباس أٌضا:"من لرأ سورة النساء فعلم ما ٌحجب مما ال ٌحجب علم 

 .(٘)الفرابض"
بعض الصحابة رضوان هللا علٌهم كعابشة وابن عباس، فمد أخرج  كما جاءت فً مبلم

 .(ٙ)ما نزلت سورة النساء إال وأنا عنده":"-البخاري عن عابشة
ألن ما نزل منها فً أحكام النساء أكثر مما نزل فً  ،سمٌت بهذا االسم« النساء»سورة و
 ؼٌرها.
 سورة النساء الطولى أو الكبرى-ٕ

                                                             

، وروح المعانً، 5ٙٔ/ٔزآبادي:( انظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌرؤ)
 .15ٖ/ٕلآللوسً:

، وروح المعانً، 5ٙٔ/ٔ( انظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:ٕ)
 .15ٖ/ٕلآللوسً:

 .ٔٗٗ/5(:ص11ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٕ(:ص21ٖٔأخرجه الحاكم فً المستدرن) (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔٔأخرجه ابن ابً شٌبة فً مصنفه: (٘)
، ٖ/ ٕ« :المحرر الوجٌز»، والحدٌث ذكره ابن عطٌة فً ٓٗ/ٕٗ(:ص55ٖٗصحٌح البخاري)  ( ٙ)

، وزاد ٔ/٘، وعزاه للبخاري، وانظر: تفسٌر المرطبً:ٕ٘ٓ/ ٕ« :الدر المنثور»والسٌوطً فً 
 .5٘ٔ/ٕ، والجواهر الحسان، للثعالبً:ٖٙٙ/ٔالمسٌر:
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تمٌٌزا لها عن سورة أخرى عرضت لبعض  ،«النساء الكبرىسورة »ٌطلك علٌها اسم  و
سورة النساء »التً كثٌرا ما ٌطلك علٌها اسم « سورة الطبلق» :وهً ،شبون النساء

 .(ٔ)«الصؽرى
وفً صحٌح البخاري عن عبدهللا بن مسعود:"أنزلت سورة النساء المصرى بعد  
 .(ٕ)الطولى"

 مكان نزول السورة:
اءِ  هذه الّسورة مدنٌّةإن   نزولها مكان فً و، وكان نزولها بعد سورة الممتحنة،(ٖ)بإِجماع المُرَّ

 ألوال:
، وجابر بن (ٙ)، ومجاهد(٘)، وهو لول الحسن(ٗ)أحدها: أنها مكٌة، رواه عطٌة عن ابن عباس

 .(ٓٔ)، والسمرلندي(5)، واختاره النحاس(1)، ولتادة(2)زٌد
 .(ٕٔ)، وهو لول مماتل(ٔٔ)والثانً: أنها مدنٌة، رواه عطاء عن ابن عباس

والحك، أن الذي ٌمرأ سورة النساء من أولها إلى آخرها بتدبر وإمعان،  لال الطنطاوي:" 
ٌرى فً أسلوبها وموضوعاتها سمات المرآن المدنً. فهً زاخرة بالحدٌث عن األحكام 

 الشرعٌة: من عبادات ومعامبلت وحدود. وعن عبللة المسلمٌن ببعضهم وبؽٌرهم. وعن أحوال
والمنافمٌن، وعن الجهاد فً سبٌل هللا. إلى ؼٌر ذلن من الموضوعات التً ٌكثر  أهل الكتاب

  .(ٖٔ)"ورودها فً المرآن المدنً
والثالث: ولٌل: إنها مدنٌة، إال آٌة نزلت بمكة فً عثمان بن طلحة حٌن أراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤخذ 

َ ٌَؤُْمُركُْم أَْن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت ِإلَى  منه مفاتٌح الكعبة، فٌسلمها إلى العباس، وهً لوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 . (٘ٔ)، وابن عطٌة(ٗٔ)[. ذكره الماوردي1٘أَْهِلَها{ ]النساء : 

:"هً مدنٌة إال آٌة واحدة نزلت بمكة عام الفتح فً عثمان بن طلحة واختاره المرطبً، ولال 

 ٌَ َ  .(ٙٔ)["1٘ؤُْمُركُْم أَْن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إَِلى أَْهِلَها{ ]النساء : الحجبً وهً لوله: }إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)، وهذا المول منسوب للطبرسً(2ٔ)أنها مدنٌة إال آٌة واحدة، وهً آٌة الكبللةوالرابع: 

                                                             

، والتفسٌر الوسٌط 5ٙٔ/ٔالعزٌز للفٌروزآبادي:( انظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب ٔ)
 1/ٖلطنطاوي:

 .2ٖٙ/ٙ(:ص5ٔٓٗصحٌح البخاري) (ٕ)
، 5ٖٖ/ٙ، وتفسٌر الطبري:1ٔٔ/ٔ، وؼرٌب المرآن البن لتٌبة:ٖٖ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)

، ٙٗٔ/ٔالمرآن: ، والبٌان فًٕٔٗ/ٖ، والكشؾ والبٌان:ٔ/٘، وتفسٌر المرطبً: ٘/ٕومعانً المرآن للنحاس:
، ومصاعد النظر ٖٙٙ/ٔ، وزاد المسٌر: ٔٙٗ/ٔ، والكشاؾ:1٘ٔ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:ٖ/ٕوالوسٌط للواحدي:

 ، وؼٌرها.ٖٕٗ/ٕ، والدر المنثور: 1ٙ/ٕلئلشراؾ على مماصد السور للبماعً: 
 .ٖٙ/ٔ(انظر: وزاد المسٌر:ٗ)
 .ٖٙ/ٔ(انظر: وزاد المسٌر:٘)
 .ٖٙ/ٔ(انظر: وزاد المسٌر:ٙ)
 .ٖٙ/ٔانظر: وزاد المسٌر:(2)
 .ٖٙ/ٔانظر: وزاد المسٌر:(1)
 .2/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .21ٕ/ٔانظر: تفسٌر السمرلندي: (ٓٔ)
 .ٖٙ/ٔانظر: وزاد المسٌر:(ٔٔ)
 .ٖٖ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1/ٖالتفسٌر الوسٌط: (ٖٔ)
 ، ولم أجده فً تفسٌره النكت والعٌون.ٖٙ/ٔانظر: وزاد المسٌر: (ٗٔ)
 ..ٖ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 ..ٔ/٘تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)
ٌَْس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت َفلََها نِْصؾُ  وهً لوله: (2ٔ) ُ ٌُْفتٌِكُْم فًِ اْلَكبَللَِة إِِن اْمُرٌإ َهلََن لَ ا تََرَن  مَ }ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ

ا تََرَن َوإِْن َكانُو ٌِْن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ َ ا إِْخَوةً ِرَجااًل َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َوهَُو ٌَِرثَُها إِْن لَْم ٌَكُْن لََها َولٌَد فَإِْن َكانَتَا اثْنَت
 ُ ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا َوَّللاَّ ٌِْن ٌَُبٌُِّن َّللاَّ ٍء َعِلٌٌم{ ]النساء : َحّظِ اأْلُْنثٌََ ًْ  [.2ٙٔبِكُّلِ َش



ٔ2ٖ 
 

 :(ٕ)آٌتٌنولٌل: أنها مدنٌة إال  والخامس:
ٌَْن النَّاِس أَْن  : لوله تعالى:اآلولى ٌَؤُْمُركُْم أَْن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إَِلى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَ  َ }إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِمٌعًا َبِصًٌرا{ ]النساء :  ا ٌَِعظُكُْم بِِه إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ نزلت على ، [ 1٘تَْحكُُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ) فً الطواؾ فً شؤن مفتاح الكعبة لٌرده إلى بنً شٌبةالنبً ملسو هيلع هللا ىلص
ٌْكُْم فًِ اْلِكتَاِب فًِ : لوله تعالى:والثانٌة ُ ٌُْفتٌِكُْم فٌِِهنَّ َوَما ٌُتْلَى َعلَ }َوٌَْستَْفتُونََن فًِ النَِّساِء لُِل َّللاَّ

تًِ اَل تُْإتُونَُهنَّ َما كُِتَب لَ  ُهنَّ َوتَْرَؼبُوَن أَْن تَْنِكُحوهُنَّ َواْلُمْستَْضَعِفٌَن ِمَن اْلِوْلَداِن ٌَتَاَمى النَِّساِء البلَّ
َ َكاَن بِِه َعِلًٌما{ ]النساء :  ٌٍْر فَإِنَّ َّللاَّ نزلت  ،[2َٕٔوأَْن تَمُوُموا ِلْلٌَتَاَمى ِباْلِمْسِط َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخ

 .(ٗ)بمكة فً سإال جابر بن عبد هللا األنصاري
اجح أنها مدنٌة، فمد روي عن عابشة أنها لالت: "ما نزلت سورة النساء إال وأنا والر

، لال المرطبً:"تعنً لد بنى بها، وال خبلؾ بٌن العلماء أن -ملسو هيلع هللا ىلص-. تمصد عند رسول هللا (٘)عنده"
مدنٌة ال شن فٌها، وأما من لال: النبً ملسو هيلع هللا ىلص إنما بنى بعابشة بالمدٌنة، ومن تبٌن أحكامها علم أنها 

إن لوله: }ٌا أٌها الناس{، مكً حٌث ولع، فلٌس بصحٌح، فإن البمرة مدنٌة وفٌها لوله: }ٌا أٌها 
 .(2)، ولد تمّدم. وهللا أعلم"(ٙ)الناس{ فً موضعٌن
 مماصد السورة:

وتفهم فتراها سورة النساء تعتبر أطول سورة مدنٌة بعد سورة البمرة. وإنن لتمرإها بتدبر 
وفٌما ٌؤتً ، لد اشتملت على مماصد عالٌة، وآداب سامٌة. وتوجٌهات حكٌمة، وتشرٌعات جلٌلة

 :(1)مجمل ما اشتملت علٌه سورة النساء
بٌان خلمة آدم وحواء، واألمر بصلة الرحم، والنهى عن أكل مال الٌتٌم وما ٌترتب علٌه -أوال:

المناكحات، وعدد النساء وحكم الصداق، وحفظ المال من من عظم اإلثم والعذاب آلكلٌه، وبٌان 
السفهاء، وتجربة الٌتٌم لبل دفع المال إلٌه، والرفك باأللارب ولت لسمة المٌراث، وحكم مٌراث 

أصحاب الفروض وذكر ذوات المحارم وبٌان طول الحرة، وجواز التزوج باألمة واجتناب 
 .موق، وحكم السكران ولت الصبلة. وآٌة التٌممالكبابر، وفضل الرجال على النساء، وبٌان الح

وصفة ، [1٘ -ٔذم الٌهود وتحرٌفهم التوراة، ورد األمانات إلى أهلها. فً اآلٌات ] -ثانٌا:
 [.1ٙ -ٓٙالمنافمٌن فى امتناعهم عن لبول أوامر المرآن. فً اآلٌات:]

 [.1٘ -2ٔاألمر بالمتال. فً اآلٌات: ]-ثالثا:
والنهى عن مواالة المشركٌن، وتفصٌل لتل العمد والخطؤ. فً اآلٌات:  وجوب رد السبلم -رابعا:

[1ٙ- 5ٖ.] 
فضل الهجرة ووزر المتؤخرٌن عنها، واإلشارة إلى صبلة الخوؾ حال المتال. فً  -خامسا:

 [ .ٖٓٔ -5ٗاآلٌات: ]

                                                                                                                                                                               

 ، الهامش..15ٖ/ٕانظر: تفسٌر اآللوسً: (ٔ)
ذكره مرعً بن ٌوسؾ الممدسً، انظر: لبلبد المرجان فً بٌان الناسخ والمنسوخ فً المرآن، مرعً بن  (ٕ)

 .1ٕهـ(:صٌٖٖٓٔوسؾ بن أبى بكر بن أحمد الكرمى الممدسً الحنبلى )المتوفى: 
. 2ٕٙ/ٕ(:ص5ٕٓٔ، و تفسٌر ابن المنذر)5ٕٗ-5ٔٗ/1(:ص51ٗٙبر فً: تفسٌر الطبري)انظر الخ (ٖ)

 ]وسنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه علتان. األولى: اإلعضال، والثانٌة ضعؾ سنٌد الذي أخرجه الطبري من طرٌمه[.
.]وسنده ضعٌؾ، ٌه علتان: األولى: اإلعضال. 2ٕ٘/5(: صٕ٘٘ٓٔ( انظر: الخبر فً :تفسٌر الطبري)ٗ)

 انٌة: ضعؾ أسباط[. وفً سبب نزول اآلٌة أختبلؾ كما سٌاتً بٌانه فً تفسٌر اآلٌة إن شاء هللا.والث
، ٖ/ ٕ« :المحرر الوجٌز»، والحدٌث ذكره ابن عطٌة فً ٓٗ/ٕٗ(:ص55ٖٗصحٌح البخاري)  ( ٘)

، وزاد ٔ/٘، وعزاه للبخاري، وانظر: تفسٌر المرطبً:ٕ٘ٓ/ ٕ« :الدر المنثور»والسٌوطً فً 
 .5٘ٔ/ٕ، والجواهر الحسان، للثعالبً:ٖٙٙ/ٔالمسٌر:

َّمُوَن{ ]البمرة : }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَّ  وهو لوله: (ٙ) }ٌَا أٌََُّها  ، ؤٕكُُم الَِّذي َخلَمَكُْم َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَت
ٌَْطاِن إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِنٌ  َّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّ ا ِفً اأْلَْرِض َحبَلاًل َطًٌِّبا َواَل تَت  [.1ٙٔ{ ]البمرة : النَّاُس كُلُوا ِممَّ

 .ٖٔٓ/ٔتفسٌر العز بن عبدالسبلم:،   وانظر: ٘/٘تفسٌر المرطبً: (2)
 .22ٔ-2ٓٔ/ٔ( انظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:1)
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النهى عن حماٌة الخابنٌن، وإٌماع الصلح بٌن األزواج والزوجات وإلامة الشهادات، -سادسا:
 [.ٖ٘ٔ -ٗٓٔومدح العدل فً اآلٌات: ]

فً اآلٌات:  -علٌه السبلم -ذم المنافمٌن. وذم الٌهود، وذكر لصدهم من لتل عٌسى -سابعا:
[ٖٔٙ- ٔٙٔ.] 

فضل الراسخٌن فى العلم وإظهار فساد اعتماد النصارى وافتخار المبلبكة والمسٌح بممام  -ثامنا:
 [.2ٙٔ-ٕٙٔ] العبودٌة، وذكر مٌراث الكبللة. فً اآلٌات:

 وجوه المناسبة بٌن سورة النساء والتً لبلها:

 : (ٔ)التً لبلها "آل عمران"ومن وجوه المناسبة بٌن هذه السورة وبٌن سورة 
: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا -تعالى -اختتمت باألمر بالتموى فً لوله "آل عمران"أن سورة أوال: 

َ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]آل عمران :   [ٕٓٓاْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّمُوا َّللاَّ
ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَّ  :-تعالى -لال ،افتتحت باألمر بالتموى "النساء"وسورة    كُُم الَِّذي }

  .[َٔخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة{ ]النساء : 
وذلن من آكد وجوه المناسبات فً ترتٌب السور، وهو نوع من أنواع لال اآللوسً:"

 :(ٖ)، وذلن كمول لٌلى األخٌلٌة(ٕ)ولوم ٌسمونه بالتسبٌػ ،البدٌع ٌسمى فً الشعر تشابه األطراؾ
 :(ٖ)األخٌلٌة

 تتبع ألصى دابها فشفاها        إذا نزل الحجاج أرضا مرٌضة 
 ؼبلم إذا هز المناة رواها     شفاها من الداء العضال الذي بها 

 .(ٗ)"دماء رجال حٌث نال حشاها         رواها فؤرواها بشرب سجالها 
مستوفاة، وفً هذه  "أحد"ذكر لصة  "آل عمران"أن فً ثانٌا: ومن وجوه المناسبة كذلن: 

ٌْنِ }السورة ذكر ذٌلها، وهو لوله تعالى:  َ فإنه نزل فٌما  ،[11]النساء:  {فَما لَكُْم فًِ اْلُمنافِِمٌَن فِبَت

 .ٌتعلك بتلن الؽزوة على ما ستسمعه إن شاء هللا تعالى مروٌا عن البخاري ومسلم وؼٌرهما
كما أشرنا إلٌه فً لوله تعالى:  "،أحد"د ذكر الؽزوة التً بع " آل عمران"أن فً  :ومنهاثالثا: 

سُولِ } ِ َوالرَّ َوال }[ إلخ، وأشٌر إلٌها هاهنا بموله سبحانه: 2ٕٔ]آل عمران:  {الَِّذٌَن اْستَجابُوا َّلِلَّ
 .[ اآلٌةٗٓٔ]النساء:  {تَِهنُوا فًِ اْبتِؽاِء اْلمَْومِ 

ومنها: أن فً كلتا السورتٌن محاجة ألهل الكتاب، وبٌانا ألحوال المنافمٌن، وتفصٌبل  رابعا:
 .(٘)ألحكام المتال

أنسب من تمدٌمها علٌها كما فً  "آل عمران"عن  "النساءسورة "أن تؤخٌر  ٌظهر وبذلن  
 .(ٙ)فكان األنسب فٌه التؤخٌر ،ألن المذكور هنا ذٌل لما ذكر هنان وتابع ،مصحؾ ابن مسعود
ومن أمعن نظره وجد كثٌرا مما ذكر فً هذه السورة مفصبل لما ذكر فٌما لال اآللوسً:"

 .(2)"فحٌنبذ ٌظهر مزٌد االرتباط وؼاٌة االحتبان ،لبلها
 فضائل السورة

 ورد فً فضل هذه السورة مجموعة من االخبار: 

                                                             

 .1/ٖ، والتفسٌر الوسٌط لطنطاوي:15ٖ/ٕانظر: روح المعانً: (ٔ)
ْدِركُهُ اأْلَْبصاُر َوهَُو ٌُْدِرُن اأْلَْبصاَر َوهَُو (وهو :"أن ٌختم الكبلم بما ٌناسب ابتداءه فى المعنى؛ نحو: }ال تُ ٕ)

 .ٖٕٗ/ٕ[". انظر: عروس االفراح فً شرح تلخٌص المفتاح، بهاءالدٌن السبكً:ٖٓٔاللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{]األنعام:
إلى وفً الشعر :"أن ٌجعل الشاعر لافٌة بٌته األّول أّول البٌت الثانى، ولافٌة الثانى أّول الثالث، وهكذا 

 .1ٔٔ/2انتهاء كبلمه". انظر: نهاٌة اإلرب فً فنون االدب، النزٌري:
 .1ٓ/ٗ، وتفسٌر المرطبً:ٔٗٔ/ٙ، والبحر المحٌط:1ٕٗ/ٔٔ( انظر: األؼانً:ٖ)
 .15ٖ/ٕروح المعانً: (ٗ)
 .1/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط لطنطاوي: (٘)
 .15ٖ/ٕانظر: روح المعانً: (ٙ)
 .15ٖ/ٕروح المعانً:(2)
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هً من السَّبع الطُّوال التً ورد فً فضلها أحادٌُث عن النبً صلى أن سورة "النساء"  -أحدها:
من أخذ السَّبَع "هللا علٌه وسلم عظٌمةٌ؛ فعن عابشةَ رضً هللا عنها، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: 

 .(ٔ)"األَُوَل من المرآن، فهو َحْبرٌ 
هو الؽنً، والنساء :"من لرآ آل عمران ف-رضً هللا عنه-وعن عبدهللا بن مسعود 
 .(ٕ)محبرة"
ٌَْؾ إِذَا ِجبَْنا ِمْن كُّلِ  ولد ورد حدٌث فً فضل آٌٌة من هذه السورة فً لوله تعالى: -والثانً: }فََك

ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا{ ]النساء :   .[ٔٗأُمَّ
للت: ٌا رسول هللا، آلرأ علٌن  ،«الرأ علً» :-ملسو هيلع هللا ىلص-لال لً "عن عبد هللا بن مسعود لال: 

وعلٌن أنزل؟ لال: "نعم، إنً أحب أن أسمعه من ؼٌري" فمرأت سورة النساء، حتى أتٌت إلى 
 ،«حسبن اآلن»هذه اآلٌة: }فكٌؾ إذا جبنا من كل أمة بشهٌد وجبنا بن على هإالء شهٌدا{ لال: 

 .(ٖ)"فإذا عٌناه تذرفان
سورة النساء:  فً خمس آٌات من "عن عبد هللا بن مسعود ، رضً هللا عنه ، لال : -والثالث:

ًَّ من الدنٌا جمًٌعا:  ٌِّبَاتِكُْم( ولوله: }لَُهنَّ أحب إل إِنَّ }إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَابَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنكُْم َس
ةٍ َوإِْن تَ  َ ال ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل ذَرَّ َ ال ٌَْؽِفُر أَْن }[ ، ولوله: ٓٗ]سورة النساء:  {ُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَهاَّللاَّ إِنَّ َّللاَّ
َوَمْن ٌَْعَمْل سُوًءا }[ ، ولوله: ٙٔٔ، 1ٗ]سورة النساء:  {ِلَمْن ٌََشاءُ  ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلنَ 

َ ٌَِجدِ  َ َؼفُوًرا َرِحًٌما أَْو ٌَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ ٌَْستَْؽِفِر َّللاَّ َوالَِّذٌَن آَمنُوا }[ ، ولوله: ٓٔٔ]سورة النساء:  {َّللاَّ
ُ َؼفُو ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم أُولَبَِن َسْوَؾ ٌُْإتٌِِهْم أُُجوَرهُْم َوَكاَن َّللاَّ لُوا بَ ِ َوُرُسِلِه َولَْم ٌَُفّرِ  {ًرا َرِحًٌمابِاَّللَّ

 .(ٗ)"[ٕ٘ٔ]سورة النساء: 
سورة النساء، هً خٌر لهذه األمة مما  ثماِن آٌات نزلت فً"عن ابن عباس لال:  -والرابع:

ُ ِلٌَُبٌَِّن َلكُْم َوٌَْهِدٌَكُْم سُنََن الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم َوٌَتُوَب }طلعت علٌه الشمس وؼربت، أوالهن:  ٌُِرٌُد َّللاَّ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌمٌ  ٌْكُْم َوَّللاَّ ٌْكُْم َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن }الثانٌة: ، و [ٕٙ]سورة النساء:  {َعلَ ُ ٌُِرٌُد أَْن ٌَتُوَب َعلَ َوَّللاَّ
ٌْبل َعِظًٌما َّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َم ُ أَْن ٌَُخفَِّؾ َعْنكُْم }[ ، والثالثة: 2ٕ]سورة النساء:  {ٌَت ٌُِرٌُد َّللاَّ

مثل لول ابن مسعود سواء، وزاد فٌه: ثم  [، ثم ذكر1ٕ]سورة النساء:  {َوُخِلَك اإلْنَساُن َضِعٌفًا
  .(٘)"ألبل ٌفسرها فً آخر اآلٌة: وكان هللا للذٌن عملوا الذنوب ؼفوًرا رحًٌما

نكون لد لدمنا لن تعرٌفا  -أخى المارئ -ولعلنا بذلن ،هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة 
ن نبدأ فً تفسٌر آٌاتها لهذه السورة ٌعٌنن على تفهم أسرارها، ومماصدها. وتوجٌهاتها لبل أ

وهللا نسؤل أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. ، بالتفصٌل والتحلٌل
 وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.
 
 
 

  

                                                             

 (.525٘(، وحسنه األلبانً فً صحٌح الجامع )2ٕ٘٘ٗأحمد )(أخرجه ٔ)
، والبٌهمً فً 2ٕٔ، وابو عبٌد فً فضابله:ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٖٖ٘أخرجه الدارمً فً سننه) (ٕ)

، وعزاه للدارمً ودمحم بن نصر والبٌهمً فً ٓٗٔ/ٕ، وأورده السٌوطً فً الدر:5ٕ٘/ٕ(:صٕ٘ٔٙالشعب:)
ي عن شٌخه أبً إسحاق السبٌعً ولد اختلط بآخره كما لال الحافظ الشعب.]والحدٌث فٌه إسرابٌل بن ٌونس رو

 .ٖٕٗفً "التمرٌب":
 النسابً وسنن( 1ٖٙٙ) برلم داود أبً وسنن، (1ٓٓ) برلم مسلم وصحٌح( ٓ٘ٓ٘) برلم البخاري صحٌح(ٖ)

 .( ٖٙٓ) برلم للترمذي والشمابل( 1ٓ21) برلم الكبرى
(، ولال:" هذا إسناد صحٌح إن ٖ٘ٓ/ٕوالحاكم فً المستدرن )، 2ٖ٘-ٖٙ٘/1(:ص5ٕٖٖ( أخرجه الطبري)ٗ)

 إن كان عبد الرحمن سمع من أبٌه ، فمد اختلؾ فً ذلن".
 .2ٕ٘/1(:5ٕٖٗ( أخرجه الطبري)٘)
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 المرآن

َجااًل أٌََُّها الن اُس ات مُوا َرب كُُم ال ِذي َخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََك ِمْنَها َزْوَجَها َوبَث  ِمْنُهَما رِ }ٌَا 
ٌْكُْم َرلٌِبًا ) َ َكاَن َعلَ َ ال ِذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِن  ّللا  ]النساء : ({ َٔكثًٌِرا َونَِساًء َوات مُوا ّللا 

ٔ] 
 التفسٌر:

ٌا أٌها الناس خافوا هللا والتزموا أوامره، واجتنبوا نواهٌه؛ فهو الذي خلمكم من نفس واحدة هً 
آدم علٌه السبلم، وخلك منها زوجها وهً حواء، ونشر منهما فً أنحاء األرض رجاال كثًٌرا 

أن تمطعوا أرحامكم. إن هللا  ونساء كثٌرات، ورالبوا هللا الذي ٌَْسؤل به بعضكم بعًضا، واحذروا
 مرالب لجمٌع أحوالكم.

[، أي: ٌا أٌها ٔلوله تعالى}ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ{ ]النساء : 
 .(ٔ)الناس" خافوا هللا الذي أنشؤكم من أصٍل واحد وهو نفس أبٌكم آدم"

 .(ٕ)" خطاب ٌعم بنً آدم، أي خلمكم من شخص واحد " لال البٌضاوي:
 .(ٖ)ٌا بنى آدم فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبٌكم"  لال الزمخشري:أي:"

  .(ٗ)ٌخوفهم ٌمول: اخشوا ربكم الذي خلمكم من نفس واحدة، ٌعنى: آدم" لال مماتل:"
 .(٘)وعن مماتل بن حٌان لوله: }اتموا ربكم{: واعبدوه"

 .(ٙ)عباس: "}ٌا أٌها الناس{، أي: للفرٌمٌن جمٌعا من الكفار والمنافمٌن"عن ابن 
، وروي عن مجاهد وأبً مالن، (2)لال السدي:" أما خلمكم من نفس واحدة، فمن آدم ملسو هيلع هللا ىلص "

 .(1)ولتادة ومماتل نحو ذلن
عضهم أنه فذكر عامة المفسرٌن أنه عنى بالنفس آدم، }وزوجها{: حواء، فً حٌن ذكر ب

: "إن هللا خلك األرواح لبل األجسام بكذا -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنى بالنفس الروح المذكورة فً لوله 
 .(ٓٔ)"(5)«سنة

لال الراؼب:" أدنى منازل التموى اجتناب الكفر، وأعبلها أن ال تراعً من الدنٌا واآلخرة 
 .(ٔٔ)سوى هللا"

[، " أي: وأوجد من تلن النفس الواحدة ٔ]النساء : }َوَخلََك ِمْنَها َزْوَجَها{ :لوله تعالى
 .(ٕٔ)زوجها وهً حواء"

 .(ٖٔ)أي: وخلك منه أمكم حواء من ضلع من أضبلعه" لال البٌضاوي:
                                                             

 .ٖٕٙصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 . 1ٕ٘/ٖ(:ص2ٖٔٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 . 1ٕ٘/ٖ(:ص2ٕٔٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٕ٘/ٖ(:ص2ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕ٘/ٖ(:ص2ٔٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)) (1)
 (، 2ٖٓ، 5ٖٙ/ 2فتح الباري ) ،ؤٖ٘ٔ/ٖضعٌؾ، انظر: أعبلم الحدٌث)شرح صحٌح البخاري(:ص (5)

، 2ٕٓٔ/ٖ، وذكره جماعة من المفسرٌن، منهم الراؼب فً تفسٌره:ٕٙٔ/ٕواألسماء والصفات للبٌهمً:
 .5٘ٗ/ٖ، وأبو حٌان فً البحر:1ٕٖ/5ٕوالرازي فً مفاتٌح الؽٌب:

لال أبو الفداء:" وأما حدٌث خلك هللا األرواح لبل األجسام بؤلفً عام فضعٌؾ جدًّا، فبل ٌعول علٌه، وكذا لول 
س: "خلك هللا األرواح لبل األجسام بؤربعة آالؾ سنة، وخلك األرزاق لبل األرواح بؤربعة آالؾ سنة" ابن عبا

 [.ٕٓٙ/ٔفلم ٌثبت عن ابن عباس، بل هو باطل عنه، لاله ابن حجر المكً فً فتاوٌه الحدٌثٌة".]كشؾ الخفاء:
 .2ٕٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٓٔ)
 .2ٕٓٔ/ٖ:تفسٌر الراؼب األصفهانً (ٔٔ)
 .ٖٕٙ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
 .1٘/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٖٔ)
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 ، (ٔ)حواء من لصٌر آدم وهو نابم، فاستٌمظ، فمال: أثا، بالنبطٌة، أي امرأة"لال مجاهد:"
 .(ٕ)"وروي عن السدي ولتادة ومماتل بن حٌان أنها: "حواء

 .(ٖ)خلك حواء من آدم، من ضلع الخلؾ، وهو من أسفل األضبلع" لال الضحان:"
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً من نفس آدم من ضلعه حواء"

خلمت المرأة من الرجل، فجعل نهمتها فً الرجال، وخلك الرجل من  لال ابن عباس:"
 .(٘)األرض، فجعل نهمته فً األرض، فاحبسوا نساءكم"

ولال بعضهم: نبه بموله: }وخلك منها زوجها{، أن المرأة بعض من الرجل،  لال الراؼب:"
بموله ذلن أنها مخلولة خلمة معوجة، ال ٌنتفع بها إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تنبٌها على نمصانها وكماله، ولد نبه 

ضلع، وإنن إن أردت أن  إن المرأة خلمت من: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -كذلن، فبل ٌهمنن تنمٌتها، وعلى ذلن لال 
، وبهذا النظر لٌل: أخس صفات (ٙ)«تمٌمها كسرتها، وإن تركتها وفٌها عوج استمتعت بها 

 الرجل الشح والجبن، وهما أشرؾ
 .(2)صفات المرأة"

[،" أي: ونشر وفّرق من آدم ٔلوله تعالى}َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثًٌِرا َونَِساًء{ ]النساء : 
 .(1)ثٌرٌن ذكوراً وإِناثاً"وحواء خبلبك ك

لوله: }وبّث منهما{: من آدم وحواء، ٌمول: خلك منهما رجاال كثٌرا  لال مماتل بن حٌان:"
 .(5)ونساء"

 .(ٔٔ)، وروي عن مماتل بن حٌان نحو ذلن(ٓٔ)}بّث{: خلك" لال السدي:"
واكتفى بوصؾ الرجال بالكثرة عن وصؾ النساء بها، إذ الحكمة تمتضً  لال البٌضاوي:"

أن ٌكن أكثر، وذكر كثٌرا حمبل على الجمع وترتٌب األمر بالتموى على هذه المصة لما فٌها من 
الداللة على المدرة الماهرة التً من حمها أن تخشى، والنعمة الباهرة التً توجب طاعة مولٌها، 

هٌد األمر بالتموى فٌما ٌتصل بحموق أهل منزله وبنً جنسه على ما دلت أو ألن المراد به تم
 .(ٕٔ)علٌه اآلٌات التً بعدها"

 .(ٖٔ)على حذؾ مبتدأ تمدٌره وهو خالك وباث« وباث« »وخالك»ولرئ 
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم{ ]النساء :  الذي [، "أي: وخافوا هللا ٔلوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٗٔ)ٌناشد بعضكم بعضاً به، واتموا األرحام أن تمطعوها"

                                                             

 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٔ5ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٔ5ٗ( انظر: ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1ٕ٘/ٖ(:ص2ٔ2ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖ٘٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .1ٕ٘/ٖ(:ص2ٔ1ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
(، والدارمً: ٕ٘ٗٓٔ) 52ٗ/ٕ، و5ٗٗ/ٕ(:ص 525ٗ(، وأحمد:)1ٙٔٔ)(أخرجه الحمٌدي ٙ)
(. ونص الحدٌث:" عن أبً هرٌرة، لال: لال 25ٔٗ(، وابن حبان)2ٖٖٙ(، ومسلم)1ٗٔ٘(،والبخاري)ٕٕٕٕ)

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن المرأة خلمت من ضلع، لن تستمٌم لن على طرٌمة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفٌها
 عوج، وإن ذهبت تمٌمها كسرتها، وكسرها طبللها".

ـ وفً رواٌة: "ال تستمٌم لن المرأة على خلٌمة واحدة، وإنما هً كالضلع، إن تممها تكسرها، وإن تتركها تستمتع 
 بها وفٌها عوج".

 ـ وفً رواٌة: "المرأة كالضلع، إن ألمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفٌها عوج".
 .2٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٖٕٙصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٓٗانظر: تفسبر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .1٘/ٕانظر : تفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .ٖٕٙصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)ٌمول : اتموا هللا ، واتموا األرحام ال تمطعوها" لال السدي:"
حم" لال إبراهٌم:"  .(ٕ)اتموا هللا الذي تعاطفون به واألرحام. ٌمول : الرجل ٌسؤل باهلل وبالرَّ

،  وروي عن (ٖ)واتموا األرحام وصلوها"}اتموا هللا الذي تساءلون به{،  لال ابن عباس:"
 .(ٗ)الضحان مثله

 .(٘)لال ابن أبً حاتم:"وروي عن مماتل بن حٌان وعكرمة لاال: ال تمطعوها"
" واتموا األرحام أن تمطعوها، ولرأ:} َوالَِّذٌَن ٌَِصلُوَن َما أََمَر وأخرج الطبري عن ابن زٌد:
ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل{ ]سورة الرعد :   .(ٙ)["َّٕٔللاَّ

ٌمول: تسؤلون باهلل بعضكم ببعض الحموق والحوابج، واتموا األرحام أن  لال مماتل:"
 .(2)تمطعوها وصلوها"

. (1)عن مجاهد لوله: "}واتموا هللا الذي تسابلون به{، لال: ٌمول أسؤلن باهلل وبالرحم"
 .(5)وروي عن إبراهٌم النخعً، وعكرمة نحو ذلن

. وروي عن الربٌع نحو (ٓٔ)هللا الذي تعالدون وتعاهدون به" ٌمول : اتمواولال الضحان:"
 .(ٔٔ)ذلن

عن السري بن ٌحٌى لال: "تبل الحسن هذه اآلٌة: }واتموا هللا الذي تسابلون به واألرحام{: 
 .(ٕٔ)فإذا سبلت باهلل فؤعط، وإذا سبلت بالرحم فؤعط ٌعنً: الرحم التً بٌنن وبٌنه"

الذي تسابلون به واألرحام{، لال: الذي تعهدون وتعتمدون عن الربٌع فً لوله: "}اتموا هللا 
 .(ٖٔ)به"

 .(ٗٔ)عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}اتموا هللا{، ٌعنً: المإمنٌن ٌحذرهم"
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم{  نستنتج من األلوال السابمة أن فً لوله تعالى: }َواتَّمُوا َّللاَّ

 [، وجهان:ٔ]النساء : 

، (٘ٔ)معنى لوله }تساءلون به{، هو لولهم: أسؤلن باهلل وبالرحم ، وهذا لول مجاهدحدهما: أن أ
 .(1ٔ)، وعكرمة فً أحد لولٌه(2ٔ)،  والحسن(ٙٔ)وإبراهٌم

 . (5ٔ)وتموٌه لراءة حمزة: }واألرحام{، بالكسر، على هذا المعنى
، (ٔ)، ولتادة(ٕٓ)وهو ابن عباسوالثانً:أنه أراد بموله:}واألرحام{، أي: ِصلُوها وال تمطعوها ، 

 .(2)، ومماتل بن حٌان(ٙ)، وعكرمة(٘)، والربٌع(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، والسدي(ٕ)والضحان

                                                             

 .ٕٔ٘/2(:ص1ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٔ٘/2(:ص1ٗٔٗأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕٙ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕ٘/2(:ص1ٖٖٗتفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٖٗحاتم)أخرجه ابن أبً (1)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٔ٘/2(:ص1ٗٔٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔ٘/2(:ص1ٕٗٔ(، و)1ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٖٗتفسٌر: ابن أبً حاتم) انظر:(٘ٔ)
 .1ٔ٘/2(:ص1ٗٔٗانظر: تفسٌر: الطبري) (ٙٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٗٗ، و ابن أبً حاتم)5ٔ٘/2(:ص1ٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري)(2ٔ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .ٕٕٙانظر: السبعة فً المراءات: (5ٔ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕٙٗوتفسٌر ابن أبً حاتم)، ٕٔ٘/2(:ص1ٕٖٗانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٓ)
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لال الماوردي:" ألن هللا تعالى لصد بؤول السورة حٌن أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن 
 .(1)ٌتواصلواْ وٌعلمواْ أنهم إخوة وإن بعدواْ"
ؼٌر مهموز، ولرئ }تسؤلون به{، وخففه أهل الكوفة على ولرئ: }تسلون به{، مهموز أو 

 .(5)[، ونحوهإحذؾ إحدى التابٌن تخفٌفا كموله: }َواَل تََعاَونُوا{ ]المابدة : 
لراءة العامة بالنصب، أي: واتموا األرحام أن ، وبالحركات الثبلثولرئ: }واألرحاُم{ 

ٌمال: سؤلتن باهلل واألرحام، والمراءة تمطعوها، ولرأ حمزة بالخفض، أي: به وباألرحام كما 
األولى أفصح ألن العرب ال تكاد تنسك بظاهر على مكنى، إال أن تعٌد الخافض فتمول: مررت 

 .(ٓٔ)به وبزٌد، إال أنه جابز مع للته
ولد نبه سبحانه وتعالى إذ لرن األرحام باسمه الكرٌم على أن صلتها  لال البٌضاوي:"

 .(ٔٔ)بمكان منه"
، لالت: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"الرحم معلمة بالعرش تمول: من -رضً هللا عنها-وعن عابشة

 .(ٕٔ)وصلنً وصله هللا، ومن لطعنً لطعه هللا"
، (ٖٔ)«تخٌروا لنطفكم»وسبل ابن عٌٌنة عن لوله علٌه الصبلة والسبلم  لال الزمحشري:"

م تسمع لوله تعالى }واتموا هللا الذي فمال: ٌمول ألوالدكم، وذلن أن ٌضع ولده فً الحبلل، أل
تسابلون به واألرحام{، وأول صلته أن ٌختار له الموضع الحبلل، فبل ٌمطع رحمه وال نسبه 
فإنما للعاهر الحجر، ثم ٌختار الصحة وٌجتنب الدعوة، وال ٌضعه موضع سوء ٌتبع شهوته 

 .(ٗٔ)وهواه بؽٌر هدى من هللا"
َ َكانَ  ٌْكُْم َرلٌِبًا{ ]النساء :  لوله تعالى} إِنَّ َّللاَّ أي:" إن هللا مرالب لجمٌع  [،َٔعلَ

 .(٘ٔ)أحوالكم"
 .(ٙٔ)حافظا مطلعا" لال البٌضاوي:أي:"

 .(2ٔ)لال مماتل:" ٌعنى: حفٌظا ألعمالكم"
 .(1ٔ)أَْي: حافظاً ٌرلب علٌكم أعمالكم فاتَّموه فٌما أمركم به ونهاكم عنه" لال الواحٌد:"

ًٌا  لال الطبري:أي:" إّن هللا لم ٌزل علٌكم رلًٌبا، وٌعنً بموله :  }رلٌبًا{، حفًٌظا ، ُمحص
علٌكم أعمالكم ، متفمًدا رعاٌتكم حرمَة أرحامكم وصلتكم إٌاها ، ولطعكموها وتضٌٌعكم 

 .(ٔ)حرمتها"

                                                                                                                                                                               

 .2ٗٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٔ٘/2(:ص1ٕٗ2(، و)1ٕٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔ٘/2(:ص1ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕ٘/2(:ص1ٖٖٗتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕ٘/2(:ص1ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕٙ٘سٌر ابن أبً حاتم)( تفٙ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕٙ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .2ٗٗ/ٕ( النكت والعٌون:1)
، وتفسٌر ٕٔٗ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:5ٔ٘/2، وتفسٌر الطبري: ٖٕٗ/ٔانظر: معانً المرآن لؤلخفش: (5)

 .1٘/ٕ، وتفسٌر البٌضاوي:ٕٙٗ/ٔ، و الكشاؾ:5٘ٔ/ٕالبؽوي:
، ٕٙٗ/ٔ، و الكشاؾ:5٘ٔ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:ٕٔٗ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:5ٔ٘/2انظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)

 .1٘/ٕوتفسٌر البٌضاوي:
 .1٘/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٔٔ)
 .1/2(، ومسلم: ٘٘، وفً )األدب المفرد( )1/2،والبخاري: ٕٙ/ٙ(أخرجه أحمد :ٕٔ)
 (..5ٙ1ٔأخرجه ابن ماجة) (ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .22لتفسٌر المٌسر:( ا٘ٔ)
 .1٘/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٙٔ)
 .ٖ٘٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2ٔ)
 .ٕٔ٘الوجٌز: (1ٔ)
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أي مرالبا وهً صٌؽة مبالؽة من رلب ٌرلب رلبا إذا أحد النظر ألمر  لال أبو السعود:"
أي حافظا مطلعا على جمٌع ما ٌصدر عنكم من األفعال واأللوال وعلى ما فً ٌرٌد تحمٌمه 

ضمابركم من النٌات مرٌدا لمجازاتكم بذلن وهو تعلٌل لؤلمر ووجوب االمتثال به وإظهار االسم 
 .(ٕ)الجلٌل لتؤكٌده وتمدٌم الجار والمجرور لرعاٌة الفواصل"
كم. ٌراها وٌعلمها فبل ٌعزب عنه مثمال لال الماسمً:" أي: مرالبا لجمٌع أحوالكم وأعمال

اعبد هللا »ذرة فً األرض وال فً السماء. كما لال: وهللا على كل شًء شهٌد، وفً الحدٌث:
 .(ٗ)"(ٖ)«كؤنن تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ٌران

 لوالن:  [،َٔرلًٌِبا{ ]النساء :  وفً تفسٌر لوله تعالى:}
،  وروي عن لتادة، ومماتل ابن حٌان والثوري (٘)حفٌظا". لاله مجاهد "أحدهما: معناه: 

 .(ٙ)نحو ذلن
ابن زٌد فً لوله : "}إن هللا كان علٌكم رلٌبًا{، على أعمالكم ، والثانً: معناه: علٌما، لال 

 .(2)ٌعلمها وٌعرفها"
وكبلهما صحٌح، فحافظ الشًء ٌمتضً أن ٌكون عالما به لٌمكنه أن  لال الراؼب:" 

ٌحفظه، وبٌن بموله: }كان علٌكم رلٌبا{، أنه لبل أن خلمكم وأوجدكم كان مراعٌا لكم، تنبٌها أنه 
 .(1)ال ٌخفى علٌه أمركم فً كل حال"

 الفوائد:
مر بصلة األرحام، والحث افتتح تعالى هذه السورة باألمر بتمواه، والحث على عبادته، واأل -ٔ

 على ذلن.
 .(5)وبٌن السبب الداعً الموجب لكل من ذلن، وأن الموجب لتمواه

 أهمٌة األمر بتموى هللا تعالى إذا كررت فً آٌة واحدة مرتٌن فً أولها وفً آخرها. -ٕ

 وجوب صلة األرحام وحرمة لطعها. -ٖ
 المعامبلت.مراعاة األخوة البشرٌة بٌن الناس واعتبارها فً  -ٗ
وفً اإلخبار بؤنه خلمهم من نفس واحدة، وأنه بثهم فً ألطار األرض، مع رجوعهم إلى أصل -٘

ولرن األمر بتمواه باألمر ببر ، لٌعطؾ بعضهم على بعض، وٌرلك بعضهم على بعض-واحد 
مٌام األرحام والنهً عن لطٌعتها، لٌإكد هذا الحك، وأنه كما ٌلزم المٌام بحك هللا، كذلن ٌجب ال

 .(ٓٔ)"بحموق الخلك، خصوصا األلربٌن منهم، بل المٌام بحمولهم هو من حك هللا الذي أمر به
فً لوله: }وخلك منها زوجها{ تنبٌه على مراعاة حك األزواج والزوجات والمٌام به، لكون -ٙ

 .(ٔٔ)"الزوجات مخلولات من األزواج، فبٌنهم وبٌنهن ألرب نسب وأشد اتصال، وألرب  عبللة
 .(ٕٔ)"الحافظ الذي ال ٌؽٌب عنه شًءأي:"  ، «الرلٌب»بات اسمه تعالىإث-2

مطلع على العباد فً حال حركاتهم وسكونهم، وسرهم "أي: ، «الرلٌب»لال السعدي: 
 .(ٔ)"وعلنهم، وجمٌع أحوالهم، مرالبا لهم فٌها مما ٌوجب مرالبته، وشدة الحٌاء منه، بلزوم تمواه

 .(ٔ)"تمواه

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕ٘/2( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٖٔ/ٕ( تفسٌر أبً السعود:ٕ)
 (..ٙٗ( أخرجه البخاري)ٖ)
 .1/ٖ( محاسن التؤوٌل:ٗ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕ2ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕ2ٗأبً حاتم)( انظر: تفسٌر ابن ٙ)
 .ٖٕ٘/2(:ص1ٖٗ٘( أخرجه الطبري)2)
 .1ٔٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (1)
 .ٖٙٔانظر: تفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .25ٔ/ٗجامع االصول، ابن االثٌر: (ٕٔ)
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 المرآن
لُوا اْلَخبٌَِث بِالط ٌِِّب َواَل تَؤْكُلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلكُْم إِن هُ َكاَن حُ }َوآتُوا اْلٌَتَاَمى  وبًا أَْمَوالَُهْم َواَل تَتَبَد 

 [ٕ({ ]النساء : َٕكبًٌِرا )
 التفسٌر:

أموالهم إذا وصلوا سن  -وكنتم علٌهم أوصٌاء-وأعطوا َمن مات آباإهم وهم دون البلوغ، 
أٌتم منهم لدرة على حفظ أموالهم، وال تؤخذوا الجٌِّد من أموالهم، وتجعلوا مكانه البلوغ، ور

الرديء من أموالكم، وال تخلطوا أموالهم بؤموالكم؛ لتحتالوا بذلن على أكل أموالهم. إن من تجرأ 
 على ذلن فمد ارتكب إثًما عظًٌما.

 :ثبلثة وجوهفً سبب نزول اآلٌة 
نده عن سعٌد بن جبٌر:" أن رجبل من ؼطفان كان معه مال كثٌر أحدها: أخرج ابن أبً حاتم بس

البن أخ له ٌتٌم، فلما بلػ الٌتٌم، طلب ماله، فمنعه عمه، فخاصمه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونزلت: }وآتوا 
وروي  . لال ابن أبً حاتم:"(ٕ)الٌتامى أموالهم{، ٌعنً: األوصٌاء ٌمول: أعطوا الٌتامى أموالهم"

 .(ٖ)اتل بن حٌان لال: األولٌاء واألوصٌاء"عن مم
:" نزلت فً رجل من ؼطفان، ٌمال له المنذر بن (٘)، والكلبً(ٗ)لال مماتلوفً السٌاق نفسه  

 -رفاعة، كان معه مال كبٌر لٌتٌم وهو ابن أخٌه، فلما بلػ طلب ماله، فمنعه فخاصمه إلى النبً
ولرأ علٌه اآلٌة. فلما سمعها لال: أطعنا هللا وأطعنا الرسول، ونعوذ فؤمر، أن ٌرد علٌه ماله،  -ملسو هيلع هللا ىلص

وٌوق  -عز وجل -هكذا من ٌطع ربه: »-ملسو هيلع هللا ىلص -باهلل من الحوب الكبٌر. فدفع إلٌه ماله فمال النبً
 صلى -ٌعنً جنته. فلما لبض الفتن ماله أنفمه فى سبٌل هللا ، لال النبً« شح نفسه فإنه ٌحل داره

 « .ثبت األجر وبمً الوزر: »-هللا علٌه وسلم
لد عرفنا ثبت األجر فكٌؾ بمً الوزر، وهو ٌنفك فً سبٌل هللا؟ فمال: : »-ملسو هيلع هللا ىلص -فمالوا للنبً

 .(ٙ)«"األجر للؽبلم والوزر على والده
ثون النساَء وال ٌو ثون الصؽار والثانً: أخرج الطبري عن ابن زٌد:" كان أهل الجاهلٌة ال ٌوّرِ ّرِ

{،لال:إذا لم ٌكن لهم شًء:}َواْلُمْستَْضعَِفٌَن ِمَن  ، ٌؤخذه األكبر ولرأ:}َوتَْرَؼبُوَن أَْن تَْنِكُحوهُنَّ
الذي  [ ، ال ٌورثونهم، لال : فنصٌبه من المٌراث طٌِّب ، وهذا2ٕٔاْلِوْلَداِن{]سورة النساء : 

 .(2)أخذه خبٌث"
، عن السدي :}وال تتبدلوا الخبٌث بالطٌب{، كان (1)حاتم: وأخرج الطبري وابن أبً والثالث

أحدهم ٌؤخذ الشاة السمٌنة من ؼنم الٌتٌم وٌجعل مكانها الشاة المهزولة ، وٌمول :  شاة بشاة  ! 
 .(5)وٌؤخذ الدرهم الجٌد وٌطرح مكانه الزٌؾ ، وٌمول :  درهم بدرهم  !! "

وروي عن إبراهٌم النخعً وسعٌد بن المسٌب والزهري ، لالوا:" ٌعطً مهزوال وٌؤخذ  
 .(ٓٔ)سمٌنا"

 .(ٕٔ)ال تعط فاسًدا ، وتؤخذ جًٌدا" أٌضا:" (ٔٔ)وروي عن الضحان وإبراهٌم النخعً

                                                                                                                                                                               

 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕ1ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص2ٕ1ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٙ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٗٔنمله عنه الواحدي فً أسباب النزول: (٘)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٙ٘/2(:ص1ٗٗ٘تفسٌر الطبري) (2)
 . 1٘ٙ/ٖ(:ص2ٖ1ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(1)
 .ٕٙ٘/2(:ص1ٕٗٗتفسٌر الطبري) (5)
 .1٘٘/ٖ(:ص2ٖٙٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٙ٘/2(:ص1ٗٗٓ.تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1٘ٙ/ٖ(:ص2ٖ2ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/2(:ص1ٗٗٔ.تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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هم [، " أي: أعطوا الٌتامى الذٌن مات آباإٕ}َوآتُوا اْلٌَتَاَمى أَْمَوالَُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(ٔ)وهم صؽار أموالهم إِذا بلؽوا"

 .(ٕ)لال الجّصاص:" تمدٌره: وآتوا الٌتامى أموالهم إذا بلؽوا وآنستم منهم رشدا"
ٌمول لؤلولٌاء: آتوا الٌتامى أموالهم التً عندكم إذا بلؽوا النكاح، ٌعنً  لال السمرلندي:"

 .(ٖ)الحلم"
 بعد -أي: أعطوهم أموالهم إذا آنستم منهم رشدا، وإنما ٌسمون ٌتامى  لال الزجاج:"

باالسم األول الذي كان لهم، ولد كان  -أن ٌإنس منهم الرشد، ولد زال عنهم اسم ٌتامى 
 .(ٗ)ٌتٌم أبً طالب" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌمال فً النبً 

لُوا اْلَخبٌَِث بِالطٌَِّّ لوله تعالى:   [، أي: ال تستبدلوا الحرام وهو مال ِٕب{ ]النساء : }َواَل تَتَبَدَّ
 .(٘)الٌتامى بالحبلل وهو مالكم"

 .(ٙ)لا مجاهد:" الحبلل بالحرام " 
 .(2)ولال إبراهٌم النخعً:" ال ٌعطً زٌفا، وٌؤخذ جٌدا " 
 .(1)" ال تعط مهزوال، وتؤخذ سمٌنا " ولال سعٌد بن المسٌب: 
 .(5)والكم الحبلل، وتؤكلوا الحرام من أموال الٌتامى"لال السمرلندي:"ٌمول:ال تذروا أم 
 الطٌب مالكم، والخبٌث مال الٌتٌم وؼٌره مما لٌس لكم، فبل تؤكلوا مال لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)الٌتٌم بدال من مالكم"
الٌتامى  [،" أي: وال تخلطوا أموالٕ}َواَل تَؤْكُلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٔٔ)بؤموالكم فتؤكلوها جمٌعاً"
 .(ٖٔ). وروي عن لتادة مثل ذلن(ٕٔ)لال مجاهد:" أموالهم مع أموالكم "

لال الزجاج:" أي ال تضٌفوا أموالهم فً األكل إلى أموالكم، أي إن احتجتم إلٌها فلٌس لكم 

 .(ٗٔ)أن تؤكلوها مع أموالكم"
ها بؤموالهم لتصٌر فً ذمتهم فٌؤكلوا أي مع أموالكم ، وهو أن ٌخلطو لال الماوردي:"

 .(٘ٔ)ربحها"
أي:إن أكلكم أموال أٌتامكم ، ذنب [، "ٕ}ِإنَّهُ َكاَن ُحوبًا َكبًٌِرا{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٙٔ)عظٌم"
، وري عن مجاهد، وابن سٌرٌن (2ٔ)عن ابن عباس:" }إنه كان حوبا كبٌرا{ لال: إثما "

 . (1ٔ)ولتادة مثل ذلن
                                                             

 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٓ/ٕأحكام المرآن: (ٕ)
 .25ٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .2/ٕآن:معانً المر (ٗ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٓ٘٘/ٕ(:صٕٖٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 ، وؼٌره كما سبك فً سبب نزول اآلٌة.ٓ٘٘/ٕ(:صٖٖٔٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 ، وؼٌره كما سبك فً سبب نزول اآلٌة.ٓ٘٘/ٕ(:صٖٗٔٔأخرجه ابن المنذر) (1)
 .25ٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 .2/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٓ٘٘/ٕ(:صٖ٘ٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٕٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:صٖٙٔٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٖٔ)
 .2/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .1ٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .2ٖٕ، وصفوة التفاسٌر:5ٕ٘/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص2ٖٔٔأخرجه ابن المنذر) (2ٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (1ٔ)
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 .(ٔ)"ذنبا وهللا كثٌرا"ولال الحسن: 
 .(ٕ)لال السمرلندي:" ٌعنً: إثما عظٌما"

 .(ٖ)ٌعنً إثما كبٌرا بلؽة الحبش، ولد كان أهل الجاهلٌة ٌسمون الحوب اإلثم" لال مماتل:"
 .(ٗ)ٌمول: "أكلها كان حوبا كبٌرا" لال األخفش:"
والحوب: اإلثم العظٌم، والحوب فعل الرجل، تمول: حاب حوبا كمولن لد  لال الزجاج:"

 .(٘)خان خونا"
 :(ٙ)أي: إثما " لال أمٌة اللٌثً لال أبو عبٌدة:"

ٌِْن تَكنَّفَاهُ        َؼَداتة إٍذ لمَْد َخَطبَا وَحابَا  َوإنَّ ُمَهاِجَر
 : (2)ولال الهذلً  

 (1)إن الهجر حوب"
ن األزرق:" لال: ٌا ابن عباس: أخبرنً عن لول هللا عّز وجّل: وجاء فً مسابل نافع ب

}إِنَّهُ كاَن ُحوباً َكبٌِراً{، لال: إثما كبٌرا بلؽة الحبشة. لال: وهل تعرؾ العرب ذلن؟ لال: نعم، أما 
 :(5)سمعت األعشى  وهو ٌمول

 (ٓٔ)فإنًّ وما كلّفتمونً من أمركم          لٌعلم من أمسى أعّك وأحوبا"
 .(ٔٔ)المتبً: "الحوب والحوب واحد، وهو اإلثم"لال 

 . (ٕٔ)لال الفراء:" الحوب: اإلثم العظم. ورأٌت بنً أسد ٌمولون: الحابب: الماتل
، لال أبو عبٌد: حوبتً ٌعنً: (ٖٔ): "رب تمبل توبتً، واؼسل حوبتً"-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال النبً 

  .(ٗٔ)المآثم، وكل مؤثم حوب وحوب، والواحدة حوبة

                                                             

 .ٔ٘٘/ٕ(:ص1ٖٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .25ٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .2/ٕمعانً المرآن: (٘)
وٌمال األشكر بالمعجمة شاعر مخضرم، أدرن اإلسبلم فؤسلم، انظر المعمرٌن رلم « أمٌة بن األسكر اللٌثً  (ٙ)

، ٗٗوالبٌت فى طبمات الجمحً  -. ٘ٓ٘/ ٕ، والخزانة ٓ٘ٔ/ ٔ، واإلصابة ٙ٘ٔ/ 1ٔواألؼانى  5ٙرلم 
، وروي عجزه: لعمر ٕٓ٘/ ٕ، والخزانة ٓ٘ٔ/ ٔ، واإلصابة 1٘ٔ/ 1ٔ، واألؼانى ٗ٘ٔ/ ٗوتفسٌر الطبري 

 ، وعجزه فٌه:5ٓٔهللا لد خطبا وحابا، وانظر: "ذٌل اآلمالً والنوادر" ص 
 وخابالٌترن شٌخه خطبا 

 ، فجل ألفاظه مؽاٌرة، حٌث إنه جاء: ٘ٙ/ ٔوأما فً: "اإلصابة" 
 أتاه مهاجران فرنخاه ... عباد هللا لد عما وخابا

 والشاهد: حابا أي أثما.
وهو من كلمة لالها فى ابنه كبلب الذي لمى ذات ٌوم طلحة بن عبد هللا والزبٌر بن العوام فسؤلهما: أي األعمال  

فماال: الجهاد، فسؤل عمر فؤؼزاه فى جٌش، وكان أبوه كبر وضعؾ فطالت ؼٌبته عنه فمال أفضل فى اإلسبلم؟ 
 .... إلخ.

 .ٓٔٔ، وفى األضداد البن األنبارى 51/ ٔوالبٌت فى دٌوان الهذلٌٌن  -لهذلً: أبو ذإٌب. (2)
 .ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٕ(:ص5ٖٔٔأخرجه ابن المنذر) (1)
 جاء بهذا النص: ٘ٔٔ. أما فً )الدٌوان( ص 1ٕٔ/ ٔاإلتمان : ، وٓ٘ٔكذا فً  مسابل نافع بن األزرق: (5)

 . وإنًّ وما كلّفتمونً وربّكم ... ألعلم من أمسى أعّك وأحوبا
 .ٓ٘ٔمسابل نافع بن األزرق: (ٓٔ)
 .25ٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ ٔانظر: معانً المرآن:  (ٕٔ)
. 
، 2ٕٕ/ ٔ -رضً هللا عنهما-حدٌث أخرجه أحمد من حدٌث ابن عباس فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جزء من دعاء للنبً (ٖٔ)

( كتاب الدعوات، باب: فً ٖٔ٘٘( كتاب الوتر، باب: ما ٌمول الرجل إذا سلم، والترمذي )ٓٔ٘ٔوأبو داود )
 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -دعاء النبً 

 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٔانظر: ؼرٌب الحدٌث: (ٗٔ)
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 ،«ألن حوبة؟»فمال: إنً أتٌتن ألجاهد معن. فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروي أن رجبل أتى إلى النبً 
 .(ٔ)"«ففٌها فجاهد»فمال: نعم. لال: 

ولال الواحدي:"وهو عندي: كل حرمة تؤثم اإلنسان بتركها وتضٌٌعها من أم أو أخت أو 
بنت أو ؼٌرهن، وٌمال: تحوب فبلن إذا تعبد، كؤنه ٌلمً الحوب عن نفسه بالعبادة، مثل: تؤثم، 

 .(ٕ)"ولد ٌكون التحوب التعبد والتجنب للمؤثم
 . (ٖ)لرأ الحسن: }حوبا{، بنصب الحاء"و
 الفوائد:

 كل مال حرام فهو خبٌث، وكل حبلل فهو طٌب.أن -ٔ
ال ٌحل للرجل أن ٌستبدل جٌداً من مال ٌتٌمه بمال رديء من ماله؛ كؤن ٌؤخذ شاة سمٌنة -ٕ

 وٌعطٌه هزٌلة أو ٌؤخذ تمراً جٌداً وٌعطٌه ردٌباً خسٌساً.
 ٌتٌم ظلما.ال ٌحل خلط مال الٌتٌم مع مال الوصً وٌإكبلن جمٌعاً لما فً ذلن من أكل مال ال-ٖ

 المرآن
ِإْن }َوإِْن ِخْفتُْم أاَل  تُْمِسطُوا فًِ اْلٌَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَ 

ٌَْمانُكُْم ذَِلَن أَْدنَى أاَل  تَعُولُوا )  [ٖ]النساء :  ({ِٖخْفتُْم أاَل  تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَ
 التفسٌر:

وإن خفتم أال تعدلوا فً ٌتامى النساء البلتً تحت أٌدٌكم بؤن ال تعطوهن مهورهن 
كؽٌرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من ؼٌرهن: اثنتٌن أو ثبلثًا أو أربعًا، فإن 

ي شرعته لكم فً خشٌتم أال تعدلوا بٌنهن فاكتفوا بواحدة، أو بما عندكم من اإلماء. ذلن الذ
الٌتٌمات والزواج من واحدة إلى أربع، أو االلتصار على واحدة أو ملن الٌمٌن، ألرب إلى عدم 

 الَجْوِر والتعدي.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
أنهم كانواْ ٌخافون أالّ ٌعدلوا فً أموال الٌتامى ، وال ٌخافون أن ال ٌعدلواْ فً  أحدها:

النساء ، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة ، ٌرٌد كما خفتم أاّل تعدلواْ فً أموال الٌتامى ، فهكذا خافوا 
، (2)، والضحان(ٙ)، ولتادة(٘)، والسدي(ٗ)أال تعدلوا فً النساء ، وهذا لول وسعٌد بن جبٌر

 .(ٓٔ)، وروي عن ابن عباس نحو هذا المعنى(5)، وعكرمة(1)والربٌع
سعٌد بن جبٌر لال :" بعث هللا تبارن وتعالى ، عن (ٔٔ)أخرج الطبري وابن أبً حاتم

محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص والناس على أمر جاهلٌتهم ، إال أن ٌإمروا بشًء أو ٌنهوا عنه ، وكانوا ٌسؤلونه عن 
 تبارن وتعالى :  }وإن خفتم أال تمسطوا فً الٌتامى فانكحوا ما طاب لكم من الٌتامى فؤنزل هللا

النساء مثنى وثبلث ورباع{ ، لال : فكما تخافون أن ال تمسطوا فً الٌتامى ، فخافوا أن ال 
 .(ٕٔ)تمسطوا وتعِدلوا فً النساء"

                                                             

 .هذا الحدٌث فً دواوٌن السنة . ولم ألؾ علىٕٕٓ/ ٔؼرٌب الحدٌث" (ٔ)
 .]بتصرؾ[.5ٔٙ-5ٓٙ/ٔ، وتهذٌب اللؽة، مادة"حاب"::صٕٕٔ-ٕٕٓ/ٔانظر: ؼرٌب الحدٌث: (ٕ)
 .55ٕ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .1٘5/ٖ(:ص2٘ٙٗ.، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖ٘/2(:ص1ٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٙ٘/2(:ص1ٗٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/2(:ص1ٗٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖ٘/2(:ص1ٗ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/2(:ص1ٗ2ٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘٘/2(:ص1ٖٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/2(:ص1ٗ2ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1٘5/ٖ(:ص2٘ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖ٘/2(:ص1ٗ2ٔتفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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مس كان الرجل ٌتزوج األربع والخ وفً السٌاق نفسه وأخرج الطبري عن عكرمة:"
والستَّ والعشر ، فٌمول الرجل :  ما ٌمنعنً أن أتزوج كما تزوج فبلن  ؟ فٌؤخذ مال ٌتٌمه 

 .(ٔ)فٌتزوج به ، فنهوا أن ٌتزوجوا فوق األربع"
كانوا فً الجاهلٌة ٌنكحون عشًرا من النساء األٌامى ، وكانوا ٌعظمون  وعن ابن عباس:"

تركوا ما كانوا ٌنكحون فً الجاهلٌة، فمال:}وإن شؤن الٌتٌم ، فتفمدوا من دٌنهم شؤن الٌتٌم ، و
خفتم أن ال تمسطوا فً الٌتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثبلث ورباع{  ، ونهاهم 

 .(ٕ)عما كانوا ٌنكحون فً الجاهلٌة"
، (ٙ)، وابن حبان(٘)، والنسابً(ٗ)، وأبو داود(ٖ)والثانً: أخرج البخاري ومسلم

عن الزهري، لال: كان عروة بن ، (ٓٔ)، وابن أبً حاتم(5)، والطبري(1)والبٌهمً، (2)والدارلطنً
بن الزبٌر، ٌحدث أنه سؤل عابشة رضً هللا عنها: }وإن خفتم أال تمسطوا فً الٌتامى فانكحوا ما 

[، لالت: هً الٌتٌمة فً حجر ولٌها، فٌرؼب فً جمالها ومالها، ٖطاب لكم من النساء{ ]النساء: 
جها بؤدنى من سنة نسابها، فنهوا عن نكاحهن، إال أن ٌمسطوا لهن فً إكمال وٌرٌد أن ٌتزو

الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، لالت عابشة: ثم استفتى الناس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد، 
فبٌن [، لالت: " 2ٕٔفؤنزل هللا عز وجل: }وٌستفتونن فً النساء لل هللا ٌفتٌكم فٌهن{ ]النساء: 

هللا فً هذه اآلٌة: أن الٌتٌمة إذا كانت ذات جمال، ومال رؼبوا فً نكاحها، ولم ٌلحموها بسنتها 
بإكمال الصداق، فإذا كانت مرؼوبة عنها فً للة المال والجمال تركوها والتمسوا ؼٌرها من 

ها، إال أن النساء "، لال: فكما ٌتركونها حٌن ٌرؼبون عنها، فلٌس لهم أن ٌنكحوها إذا رؼبوا فٌ
 .(ٔٔ)"ٌمسطوا لها األوفى من الصداق وٌعطوها حمها

إن سبب نزولها ، أن لرٌشاً فً الجاهلٌة كانت تكثر التزوٌج بؽٌر عدد محصور  :والثالث
، فإذا كثر على الواحد منهم مإن زوجاته ، ولَلَّ مالُه ، مّد ٌده إلى ما عنده من أموال األٌتام ، 

َن اْلنَِّساِء{. وهذا معنى  فؤنزل هللا تعالى: }َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْمِسُطواْ فًِ اْلٌَتَاَمى فَانِكُحواْ َما َطابَ  لَكُْم ّمِ
 .(ٕٔ)لول ابن عباس

فإن الرجل كان ٌتزوج بمال الٌتٌم ما شاء هللا تعالى ، فنهى هللا عن  لال ابن عباس:"
 .  (ٖٔ)ذلن"

والرابع:أنهم كانوا ٌتولَّون أموال الٌتامى وال ٌتولَّون الزنى ، فمال كما خفتم فً أموال 
 .(ٗٔ)الٌتامى ، فخافواْ الزنى ، وانحكوا ما طاب لكم من النساء ، وهذا لول مجاهد 

ٌَتَاَمى{ ]النساء:  لوله تعالى:  تعدلوا فً وإن خفتم أال [، أي:"ٖ}َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْمِسطُوا فًِ اْل
 .(٘ٔ)ٌتامى النساء البلتً تحت أٌدٌكم بؤن ال تعطوهن مهورهن كؽٌرهن"

                                                             

 .ٖ٘٘/2(:ص1ٖٗٙتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/2(:ص1ٗ2ٕتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٕٔ/ٗ(:ص1ٖٔٓانظر: صحٌح مسلم، كتاب التفسٌر، ) (ٖ)
 .ٔٔٗ/ٖ(:ص1ٕٙٓانظر: سنن أبً داود) (ٗ)
 .ٕٕٔ/٘(:ص11ٗ٘انظر: السنن الكبرى) (٘)
 .1ٕٖ/5(:ص2ٖٓٗانظر: صحٌح ابن حبان) (ٙ)
 .5ٖٗ/ٗ(:ص2ٖٙٙانظر: سنن الدارلطنً) (2)
 .1ٕٕ/2(:ص1ٖٔٓٔانظر: السنن الكبرى) (1)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/2(:ص1ٗ٘2انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1٘2/ٖ(:ص2ٗ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5/ٗ(:ص2ٖٕٙصحٌح البخاري) (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/2(:ص1ٗٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/2(:ص1ٗٙ٘أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٕ، وانظر: النكت والعٌون:5ٖ٘/2(:ص1ٗ2٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .22التفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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[، أي:" ٖلوله تعالى: }فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثبَُلَث َوُربَاَع{ ]النساء: 
 .(ٔ)شاء أربعاً" فانكحوا ما شبتم من النساء سواهنَّ إِن شاء أحدكم اثنتٌن وإِن شاء ثبلثاً وإِن

 فانكحوا الطٌب الحبلل على هذه العدة التً وصفت، ألن لٌس لال الزجاج:أي:"
اتُكُْم -عز وجل  -كل النساء طٌبا، لال  َهاتُكُْم َوبَنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ ٌْكُْم أُمَّ َمْت َعلَ : }ُحّرِ

َهاُت َوَخااَلتُكُْم َوبَنَاُت اأْلَخِ َوبََناُت اأْلُْخِت وَ  َضاَعِة َوأُمَّ تًِ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الرَّ َهاتُكُُم البلَّ أُمَّ
تًِ َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَإِْن لَْم تَكُونُوا َدخَ  تًِ فًِ ُحُجوِركُْم ِمْن نَِسابِكُُم البلَّ ْلتُْم بِِهنَّ فَبَل نَِسابِكُْم َوَربَابِبُكُُم البلَّ

ٌْكُْم{ ]ا  .(ٕ)["ٖٕلنساء : ُجنَاَح َعلَ
لال ٌونس بن ٌزٌد لال ربٌعة فً لول هللا :}وإن خفتم أال تمسطوا فً الٌتامى{، لال ٌمول : 

 .(ٖ)اتركوهّن ، فمد أحللت لكم أربًعا"
لال مماتل:" ولما نزلت: }مثنى وثبلث ورباع{ كان ٌومبذ تحت لٌس بن الحارث ثمان 

سبٌل أربعة منهن، وأمسن أربعة. فمال للتً ٌرٌد إمساكها: ألبلً. : خل -ملسو هيلع هللا ىلص -نسوة، فمال النبً
 .(ٗ)وللتً ال ٌرٌد إمساكها: أدبري فؤمسن أربعة وطلك أربعة"

َن اْلنَِّساءِ   [، وجهان:ٖ{ ]النساء: وفً لوله تعالى:}َما َطاَب لَكُْم ّمِ
، (٘). وهذا لول أبً مالنأحدهما : أن ذلن عابد إلى النساء وتمدٌره فانحكوا من النساء ما حلَّ 

 .(2)، والفراء (ٙ)وسعٌد بن جبٌر
 .(1)والثانً : أن ذلن عابد إلى النكاح، وتمدٌره فانحكوا النساء نكاحاً طٌباً . وهذا لول مجاهد

ٌَْمانُكُْم { ]النساء:  أي: فإِن [، " ٖلوله تعالى: }فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَ
خفتم من عدم العدول بٌن الزوجات فالزموا االلتصار على واحدة، أوالتصروا على نكاح اإِلماء 

 .(5)لملن الٌمٌن"
فإن خفتم الجوَر فً الواحدة أًٌضا ، فبل تنكحوها ، ولكن علٌكم بما  لال الطبري:أي:"

 .(ٓٔ)ملكت أٌمانكم"
 .(ٔٔ)ل : فً المجامعة والحب"عن الضحان ، لوله : "} فإن خفتم أال تعدلوا{، لا

[، " أي: ذلن االلتصار على الواحدة أو على ٖ}ذَِلَن أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُوا{ ]النساء:  لوله تعالى:
 .(ٕٔ)ملن الٌمٌن ألرب أال تمٌلوا وتجوروا"

ٌمول: ذلن أجدر أال تمٌلوا عن الحك فً الواحدة وفً إتٌان الوالبد بعضهم  لال مماتل:"
 .(ٖٔ)على بعض"

له  -هللا  -أن ال ٌكثر من تعولون، إذا التصر المرء على واحدة، وإن أباح  لال الشافعً:"
 .(ٗٔ)أكثر منها"

 .(٘ٔ)أي ألرب أال تجوروا، تمول: علت علّى أي جرت علّى" لال أبو عبٌدة:"

                                                             

 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/2(:ص1ٗ٘2تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗ)
 .ٕٗ٘/2(:ص1ٗ25انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗ٘/2(:ص1ٗ1ٓالطبري)انظر: تفسٌر (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٖ، وٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .1٘1/ٖ(:ص2٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٓٗ٘/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٗ٘/2(:ص1ٗ1٘أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٙٔ٘/ٕالشافعً: تفسٌر اإلمام (ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٔمجاز المرآن: (٘ٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:أي:" فهو ألرب أن ال تجوروا وال تمٌلوا"
 أربعة ألاوٌل : [، ٖالَّ تَعُولُوا{ ]النساء: }ذَِلَن أَْدَنى أَ  وفً لوله تعالى:

أحدها : أن المعنى: أاَلَّ ٌكثر َمْن تعولون، أي: ذلن ألل لنفمتن ، الواحدة ألل من ثنتٌن وثبلث 
وأربع ، وجارٌتُن أهون نفمة من ُحرة  أن ال تعولوا  ، أهون علٌن فً العٌال. وهذا  لول زٌد 

 .(٘)، واألخفش(ٗ)عمر دمحم بن عبدالواحد اللؽوي، وأبو (ٖ)، والشافعً(ٕ)بن أسلم
 .(ٙ)والثانً : معناه أالّ تمٌلوا عن الحك ، وهو لول ابن إسحاق ، ورواه عن مجاهد

 .(2)أال تفتمروا. لاله سفٌان بن عٌٌنة والثالث : أن المعنى:
، (ٓٔ)، ومجاهد(5)، وعابشة(1)ابن عباسوالرابع: أال تمٌلوا عن الحك وتجوروا. وهو لول 

، (ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)، والشعبً(ٗٔ)، وإبراهٌم النخعً(ٖٔ)، وأبً مالن(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)وعكرمة
، (ٕٕ)، والفراء(ٕٔ)، ومماتل بن حٌان(ٕٓ)، والسدي(5ٔ)، والربٌع(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)وعطاء الخراسانً

 .(ٕٗ)، والزجاج(ٖٕ)وابن لتٌبة
لال: ٌا ابن عباس: أخبرنً عن لول هللا عّز وجّل: }ذِلَن أَْدنى أاَلَّ  جاء فً مسابل نافع:"

 تَعُولُوا{، لال: أجدر أن ال تمٌلوا وال تبخسوا. لال: وهل تعرؾ العرب ذلن؟
 :(ٕ٘)لال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو ٌمول

ًّ وعالوا فً الموازٌن"  (ٕٙ)إنّا تبعنا رسول هللا واّطرحوا         لول النّب

                                                             

 .1ٗ٘/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٖٙٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘ٗ/2(:ص1٘ٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓ٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٙٔ٘/ٕانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)
 .ٙٔ٘/ٕانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 .2٘٘/ٕ(:صٖٖٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٙٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٔ٘٘/2(:ص1٘ٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٙٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕ٘٘/٘(:ص1٘ٓٗ، و)5ٗ٘/٘(:ص1ٗ15)-(1ٗ12انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓ٘٘-5ٗ٘/٘(:ص1ٗ5ٓنظر: تفسٌر الطبري)ا (ٔٔ)
 .5ٗ٘/٘(:ص1ٗ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔ٘٘/2(:ص1ٗ5٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٓ٘٘/٘(:ص1ٗ5ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٔٙٗحاتم) انظر: تفسٌر ابن أبً (2ٔ)
 .ٔ٘٘/2(:ص1ٗ5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٔ٘٘/2(:ص1ٗ51انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٔ٘٘/2(:ص1ٗ55انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٕٕ)
 .5ٔٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖٕ)
 .ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٗ)
 .5ٗٔ/ ٕ. وأساس الببلؼة( : ٖٗ٘/ ٔ. و )سٌرة ابن هشام( : ٕٗٔ/ ٙانظر: البٌت فً اإلتمان( :  ( ٕ٘)
والشاعر: هو عبد هللا بن الحارث بن لٌس السهمً المرشً، شاعر من الصحابة، كان ٌلمب بالمبرق، لشعر لال  

 فٌه:
 األرض بر ذو فضاء وال بحرإذا أنا لم أبرق فبل ٌسعنّنً ... من 

، ونسب لرٌش: 5ٙ٘ٗ( م. )انظر: اإلصابة رلم ٕٖٙ( هـ الموافك )ٔٔلتل بالٌمامة، ولٌل بالطابؾ سنة )
 ( .22/ ٗ. واألعبلم: ٔٓٗ

 .21مسابل نافع بن األزرق: (ٕٙ)
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وأصل "العول": الخروج عن الحد ومنه عول الفرابض لخروجها عن حد السهام المسّماة 
 :(ٔ)، وأنشد عكرمة بٌتاً ألبً طالب

ٌُْر َعابِلِ   بِمٌَزاِن لِْسٍط ال ٌُِخسُّ َشِعٌَرةً         َوَواِزِن ِصْدٍق َوْزنُهُ َؼ
 . (ٕ)أي ؼٌر مابل

إنً لست بمٌزان لسٍط ال "وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة فً شًء عاتبوه فٌه : 
 .  (ٖ)"أعول

ٌمال منه :  عال الرجل فهو ٌعول َعْوال وعٌالة  ، إذا مال وجار. ومنه :  َعْول  
الفرابض  ، ألن سهامها إذا زادت دخلها النمص، وأما من الحاجة ، فإنما ٌمال :  عال الرجل 

 : (ٗ)لة  ، وذلن إذا احتاج ، كما لال أحٌحة بن الجبلحعٌَْ 
 َوَما ٌَْدِري الفَِمٌُر َمتَى ِؼنَاهُ              َوَما ٌَْدِري الؽَنًُّ َمتَى ٌَِعٌل  

 .(٘)بمعنى : ٌفتمر
 الفوائد:

أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌختار لبل النكاح، بل ولد أباح له الشارع النظر إلى من ٌرٌد تزوجها  -ٔ
 .(ٙ)فانكحوا ما طاب لكم من النساء{ ، لال تعالى:}لٌكون على بصٌرة من أمره

 جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع األمن من الحٌؾ والجور.-ٕ
وفً لوله: }فانكحوا ما طاب لكم من النساء{ دلٌل على أن نكاح الخبٌثة  لال الشٌخ السعدي:"-ٖ

ؼٌر مؤمور به، بل منهً عنه كالمشركة، وكالفاجرة، كما لال تعالى: }َواَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت 
{ ]البمرة :  انٌَِةُ اَل ٌَْنِكُحَها ِإالَّ َزاٍن أَْو ُمشْ  ،[َٕٕٔحتَّى ٌُْإِمنَّ  .(2)" [ِٖرٌن{ ]النور : ولال: }َوالزَّ

 المرآن
ٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَكُلُوهُ َهنٌِئًا َمِرٌئًا ) ًْ ({ ٗ}َوآتُوا النَِّساَء َصُدلَاتِِهن  نِْحلَةً فَِإْن ِطْبَن لَكُْم َعْن َش

 [ٗ]النساء : 
 التفسٌر:

النساء مهورهن، عطٌة واجبة وفرٌضة الزمة عن طٌب نفس  -أٌها األزواج-وأعطوا 
فوا فٌه، فهو حبلل منكم.  فإن طابت أنفسهن لكم عن شًء من المهر فوَهْبنه لكم فخذوه، وتصرَّ
 طٌب.

 ألوال: اآلٌة فً سبب نزول 
كان الرجل إذا ، عن أبً صالح:"(5)وابن المنذر (1)أحدها: أخرج الطبري وابن أبً حاتم

ت:} َوآتُوا النَِّساَء زوج أٌِّمه أخذ صدالها دونها، فنهاهم هللا تبارن وتعالى عن ذلن، ونزل
َصُدلَاتِِهنَّ نِْحلَةً{"

(ٔٓ) . 

                                                             

وؼٌرها ،  5ٕٙ:  ٔسٌرة ابن هشام ، وانظر: البٌت فً 1ٙٓ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
كثٌر. من المصٌدة التً زعموا أن أبا طالب لالها وواجه بها لرًٌشا فً أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولال فٌها إنه ؼٌر 

... فبَل مسلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال تاركه لشًء أبًدا حتى ٌهلن دونه. ٌمول لبل البٌت : َجَزى هللاُ َعنَّا َعْبَد َشْمٍس ونَوْ 
ٌَْر آِجِل.  عُمُوبَةَ َشّر َعاِجبل َؼ

 .ٓ٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٔ٘٘-5ٗ٘/2انظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٔ٘٘/2(:ص1ٗ5ٗأخرجه الطبري) (ٖ)
،  5ٖٔ:  ٕ، الجمهرة البن درٌد  ٕ٘٘:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  ٕ٘ٔجمهرة أشعار العرب : انظر:  (ٗ)

 .ان )عٌل(، اللس 21ٕ:  ٔوتارٌخ ابن األثٌر 
 .5ٗ٘-1ٗ٘/2انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙٔانظر: تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٙٔتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٙ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1٘٘/ٕ(:ص5ٖٖٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (5)
 .ٖ٘٘/2(:ص1٘ٔٓتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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وذلن أن الرجل كان ٌتزوج بؽٌر مهر. فٌمول: أرثن وترثٌنً وتمول  والثانً: لال مماتل:"
  .(ٔ)}وآتوا النساء{" -عز وجل -المرأة: نعم فؤنزل هللا

على أن ٌعطٌه الثعلبً عن الحضرمً: "كان أولٌاء النساء ٌعطً هذا أخته نمل  والثالث:
 .(ٕ)اآلخر أخته ال مهر بٌنهما، فنهوا عن ذلن وأمرهم بتسمٌته وأمروا المهر عند العمد"

ًٌّ أن أناًسا كانوا  والرابع: أخرج الطبري عن المعتمر ، عن أبٌه لال : "زعم حضرم
لكم ٌتؤثمون أن ٌُراجع أحدهم فً شًء مما ساق إلى امرأته، فمال هللا تبارن وتعالى :}فإن طبن 

 .(ٖ)عن شًء منه نفًسا فكلوه هنٌبًا مرٌبًا{"
[، أي:" وأعطوا النساء مهورهن ٗلوله تعالى:}َوآتُوا النَِّساَء َصُدلَاتِِهنَّ نِْحلًَة{ ]النساء : 

 .(ٗ)عطٌّة واجبة، عن طٌب نفٍس"
 .(٘)أي: مهرهن، عن طٌب نفس، بالفرٌضة بذلن " لال أبو عبٌدة:" 
وذلن أنهم كانوا فً الجاهلٌة ال ٌعطون النساء من مهورهن شٌبا، فؤنزل  لال الفراء:" 

 .(ٙ)هللا تعالى: أعطوهن صدلاتهن نحلة، ٌمول: هبة وعطٌة"
ى لهن الصداق ، أن  لال الطبري:"  وهذا أمٌر من هللا أزواَج النساء المدخول بهن والمسمَّ

 .(2)ٌإتوهن صُدلاتهن، دون المطلمات لبل الدخول ممن لم ٌسّم لها فً عمد النكاح صداق"
أعطوهن الصداق هبة من هللا عز وجل لهن. ولد لال: إن النحلة  روي عن التستري:" 

ألذر المعاصً عند هللا تعالى: منع األجٌر أجرته، ومنع المرأة »: الدٌانة، ولال: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(5)"(1)«مهرها

 .(ٔٔ). وروي عن مماتل بن حٌان نحوه(ٓٔ)ٌعنً بـ }النحلة{، المهر" لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)لال مماتل بن حٌان:"لوله: }وآتوا النساء{، ٌمول: أعطوا النساء" 
ة  فً كبلم العرب ، الواجب ٌمول : ال ٌنكحها إال بشًء واجب :  النحل لال ابن زٌد:" 

لها ، صدلة ٌسمٌها لها واجبة ، ولٌس ٌنبؽً ألحد أن ٌنكح امرأة ، بعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال بصداٍق 
 .(ٖٔ)واجب ، وال ٌنبؽً أن ٌكون تسمٌة الصداق كذًبا بؽٌر حك"

ن البٌلمانً لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "وآتوا عن عبد الرحمن بأخرج ابن أبً حاتم بسنده  
 .(ٗٔ)النساء صدلاتهن نحلة لالوا: ٌا رسول هللا، فما العبلبك بٌنهن؟ لال: ما ٌراضً علٌه أهلوهم"

فجعل هللا إٌتاءهن ما فرض لهن من فرٌضة على أزواجهن،  لال اإلمام الشافعً:" 
 .(٘ٔ)الرجال، ممن وجب له علٌهم حك بوجه"ٌدفعونه إلٌهن، دفعهم إلى ؼٌرهم من 

                                                             

 .2ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٙ٘٘/2(:ص1ٕ٘ٓتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕ٘٘/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘٘/ٕ(:صٖٔٗٔأخرجه ابن المنذر) (٘)
 .ٕٙ٘/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٗ٘٘/2تفسٌر الطبري: (2)
فً ؼرٌب الحدٌث  هكذا أورده التستري فً تفسٌره، ولم أجد هذا النص فً كتب السنن، إال أنه جاء (1)

:" عن عطاء ، عن ابن عمر: " إن من ألذر الذنوب عند هللا رجل ظلم 25ٖ/ٕالبراهٌم الحربً)أبو إسحاق(:ص
امرأة صدالها للت للٌث: أنصب ابن عمر الحدٌث إلى رسول هللا صلى هللا علٌه لال: وما علمه لوال أنه سمعه 

، ٖ٘ٓ/ٖمؽٌث فً ؼرٌبً المرآن والحدٌث::نصب":صمن رسول هللا صلى هللا علٌه". وانظر: المجموع ال
 .ٔٙ/٘واللسان)نصب(، والنهاٌة:

 .ٖ٘تفسٌر التستري: (5)
 .ٖ٘٘/2(:ص1٘ٓ2أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٖ(:ص2ٙ1ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٙٓ/ٖ(:ص2ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/2(:ص1٘ٓ5أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٖ(:ص2ٙ2ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٔ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (٘ٔ)
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ه إلٌه هذا الخطاب على ثبلثة ألوال:ولد   اختلؾ فٌَِمْن توجَّ
أمروا بإٌفاء نسابهن مهورهن التً هً أثمان فروجهن، أحدها:أنه متوجه إلى األزواج، 

 .(ٔ)وهو لول األكثرٌن
فً الجاهلٌة صداق المرأة ، والثانً : أنه متوجه إلى أولٌاء النساء ، ألنهم كانواْ ٌتملكون 

 .(ٖ)، وجماعة من العلماء(ٕ)فؤمر هللا بدفع صدلاتهن إلٌهن ، وهو لول أبً صالح"
أن المراد باآلٌة المتشاؼرون الذٌن كانوا ٌتزوجون امرأة بؤخرى، فؤمروا أن  والثالث:

 .(ٗ)ٌضربوا المهور. وهذا معنى لول الحضرمً
ضح بظاهر اآلٌة وأشبه، ألن هللا تعالى خاطب والمول األول أصح وأولال الثعلبً:" 

 .(٘)الناكحٌن فٌما لبله، وهذا أصل خطابهم"
 .(ٙ)لال ابن عطٌة:" واآلٌة تتناول هذه الفرق الثبلث" 
لال الكلبً وجماعة من العلماء: "هذا خطاب لؤلولٌاء، وذلن أن ولً المرأة كان إذا و 

زوجها ؼرٌبا حملوها إلٌه على بعٌر وال ٌعطونها من مهرها شًء، فإن كانت معهم فً العشٌرة 
لم ٌعطها من مهرها للٌبل وال كثٌرا، وإن كانت ؼرٌبة حملها على بعٌر إلى زوجها ولم ٌعطها 

، ٌرٌدون (2)« هنٌبا لن النافجة»لن البعٌر، ولذلن كانوا ٌمولون لمن ولدت له بنت: شٌبا ؼٌر ذ
أنه ٌؤخذ مهرها إببل فٌضمها إلى إبله فٌنتفجها أي ٌعظمها وٌكثرها، لال بعض النساء فً 

، تمول: ال ٌفعل ما ٌفعله ؼٌره، فنهاهم هللا عز وجل عن «ال تؤخذ الحلوان من بناتها»زوجها: 
 .(1)م بؤن ٌدفعوا الحك إلى أهله"ذلن وأمره

، وفً (5)وأما النَّحلة فهً العطٌة من ؼٌر بدل ، وسمً الدٌن ِنْحلَةَ ، لنه عطٌة من هللا
 : (ٓٔ)تسمٌه النّْحل بذلن لوالن

 أحدهما : أنه سمً نحبلً لما ٌعطً من العسل .

 والثانً : ألن هللا تعالى نََحلهُ عباده .
 لصداق خمسة تؤوٌبلت :وفً المراد بالنَّحلة فً ا

اة، وهو لول لتادة ، (ٖٔ)، ومماتل بن حٌان(ٕٔ)، وابن جرٌج(ٔٔ)أحدها : ٌعنً فرٌضة ُمَسمَّ
 .(ٗٔ)رضً هللا عنها، لالت:"واجبة"-وروي عن أّمنا عابشة

ً لؤلولٌاء، وهو لول أبً  والثانً : أنه نحلة من هللا عز وجل لهن بعد أن كان ملكا
 .(٘ٔ)صالحٍ 

نهى ِلما كانوا علٌه من ِخْطبة الشؽار، والنكاح بؽٌر صداق ، وهو لول سلٌمان بن والثالث : انه 
 .(ٙٔ)جعفر بن أبً المعتمر

                                                             

 .ٔ٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٕٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٖ٘٘/2(:ص1٘ٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٕٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .1/ٕ، والمحرر الوجٌز:5ٕٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .5ٕٗ/ٖالثعلبً:( انظر: تفسٌر ٘)
 .1/ٕ( المحرر الوجٌز:ٙ)
 ..ٖ٘ٗ/ ٔ(لنافجة: المعظمة لمال أبٌها، لاله فً الصحاح: 2)
 .5ٕٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٔ٘ٗ/ٕ( انظر: النكت والعٌون:5)
 .ٔ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖ٘٘-ٕ٘٘/2(:ص1٘ٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/2(:ص1٘ٓ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٖ(:ص2ٙ5ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٖ(:ص2ٙ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖ٘٘/2(:ص1٘ٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗ٘٘/2(:ص1٘ٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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والرابع : أنها العطٌة بطٌب النفس، أراد أن ٌطٌبوا نفساً بدفعه ، كما ٌطٌبون نفساً بالنحل 
 .(ٕ)، وبعض المتؤخرٌن(ٔ)والهبة ، لاله أبو عبٌدة

الدٌانة، فتمدٌره: وآتوهن صدلاتهن دٌانة، ٌمال: فبلن « : لةالنح»أن معنى  والخامس:
 .(ٖ)ٌنتحل كذا، أي: ٌدٌن به، ذكره الزجاج عن بعض العلماء

، ساكنة الدال «صدلة»صدلة وبنو تمٌم تمول: «: الصدلات»واحد  لال األخفش:" 
 .(ٗ)مضمومة الصاد"

الدال، ولرأ موسى بن ولرأ جمهور الناس والسبعة :}صدلاتهن{، بفتح الصاد وضم  
الزبٌر وابن أبً عبلة وفٌاض بن ؼزوان وؼٌرهم :}صدلاتهن{، بضم الصاد والدال، ولرأ لتادة 

بضم الصاد وسكون الدال. ولرأ ابن وثاب والنخعً: }صدلتهن{، باإلفراد « صدلاتهن»وؼٌره 
 .(٘)وضم الصاد وضم الدال. واإلفراد من هذا كله صدلة وصدلة

ٍء ِمْنهُ نَْفًسا{ ]النساء :لوله  ًْ [، "أي: فإِن طابت نفوسهن بهبة ٗتعالى:}فَإِْن ِطْبَن لَكُْم َعْن َش
داق"  .(ٙ)شًٍء من الصَّ
ٍء ِمْنهُ نَْفًسا } :"(1)، ومماتل بن حٌان(2)لال عكرمة ًْ  .{: من المهر" فَإِْن ِطْبَن لَكُْم َعْن َش

 .(5)من الصداق " ولال ابن جرٌج:" 
ٌمول: إذا كان من ؼٌر إضرار وال خدٌعة، فهو هنًء مرئ كما لال هللا  عباس:" لال ابن

 .(ٓٔ)عز وجل"
لال مماتل:" ٌمول: ما طابت به نفسها فً ؼٌر كره أو هوان، فمد أحل هللا لن أن تؤكله 

 .(ٔٔ)هنٌبا مرٌبا"
 .(ٕٔ)لال أبو صالح:" كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صدالها، فنهوا عن ذلن"

ٍء ِمْنهُ نَْفًسالوله: } ٌد بن جبٌر:"لال سع ًْ . (ٖٔ){، لال: هً لؤلزواج":}فَإِْن ِطْبَن لَكُْم َعْن َش

 .(ٗٔ) وروي عن مماتل بن حٌان مثل ذلن
لال الماوردي:" ٌعنً:الزوجات إن طبن نفساً عن شًء من صدالهن ألزواجهن فً لول 

 .(٘ٔ) باً لؤلولٌاء "من جعله خطاباً لؤلزواج ، وألولٌابهن فً لول من جعله خطا
عن الحسن فً لول هللا تعالى: "}فإن طبن لكم عن شًء منه نفسا{، إلى الممات، لال: فلها 

 .(2ٔ). وروي عن أبً هرٌرة مثله، وعن مجاهد نحو ذلن(ٙٔ)أن ترجع حتى الموت"
حبلاًل [، "أي: فخذوا ذلن الشًء الموهوب ٗلوله تعالى:} فَكُلُوهُ َهنٌِبًا َمِرٌبًا{ ]النساء : 

 .(1ٔ)طٌباً"
                                                             

 .2ٔٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕمعانً المرآن: انظر: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .1/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر:(ٙ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص221ٗ، و ابن أبً حاتم)5٘٘/ٕ(:صٖٖٗٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 ، عن مماتل بن حٌان.1ٕٙ/ٖ(:ص221ٗ.، وابن أبً حاتم)1ٕٙ/ٖ(:ص221ٗابن أبً حاتم) خرجه( أ1)
 .5٘٘/ٕ(:صٖٗٗٔأخرجه ابن المنذر) (5)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص21ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٖ(:ص22ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص22٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٖ(:ص22ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٖ(:ص22ٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص22ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص22ٙٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٙ٘/ٕ(:صٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (2ٔ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر:(1ٔ)
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ٌمول: إذا كان من ؼٌر إضرار، وال خدٌعة، فهو هنًء مريء، كما لال  لال ابن عباس:"
 .(ٔ)هللا جل وعز "

فإن وهبن لكم شٌبا من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طٌبات ؼٌر  لال الزمخشري:"
. لالوا: فإن مخبثات بما ٌضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخبللكم وسوء معاشرتكم فكلوه فؤنفموه

  .(ٕ)وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة، علم أنها لم تطب منه نفسا
ومضمون كبلمهم : أن الرجل ٌجب علٌه دفع الصداق إلى المرأة َحتًما ،  لال ابن كثٌر:"

وأن ٌكون طٌب النفس بذلن ، كما ٌمنح المنٌحة وٌعطً النحلة طٌبًا بها ، كذلن ٌجب أن ٌعطً 
ا بذلن ، فإن طابت هً له به بعد تسمٌته أو عن شًء منه فلٌؤكله حبلال المرأة صدالها طٌب

 .(ٖ)طٌبًا"
 .(ٗ)،ٌمال: مرئ الطعام: إذا انهضم، وحمدت عالبته"«المريء»لال أهل العلم :" 

 وفً "الهنًء" ثبلثة ألوال: 
 . (٘)أحدها: أنه ما تإمن عالبته

 . (ٙ)والثانً: ما أعمب نفعا وشفاء
 . (2)الذي ال ٌنؽصه شًءوالثالث: أنه 

، إذا َجِرب «هنؤت البعٌر بالمَِطران:»وأما لوله:}هنٌبًا{، فإنه مؤخوذ من  لال الطبري:"
 :(5)، لال الشاعر(1)"فعُولج به

ٌََضُع الِهنَاء َمَواِضَع النُّْمبِ  ال تَْبُدو َمَحاِسنُهُ            ُمتَبَذِّ
(ٔٓ)  

اللؽوٌون: الطعام الهنًء هو السابػ المستحسن لال ابن عطٌة:" وهذا ضعٌؾ، وإنما لال  
الحمٌد المؽبة، وكذلن المريء، لال اللؽوٌون: ٌمولون هنؤنً الطعام ومرأنً على اإلتباع، فإذا 

 .(ٔٔ)أفردوا لالوا: أمرأنً، على وزن: أفعل"

                                                             

 .ٓٙ٘/ٕ(:صٖٙٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .2ٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٔزاد المسٌر:  (ٗ)
 .2ٖٓ/ٔالمسٌر:انظر: زاد (٘)
 .ٔ٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:5٘٘/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٔانظر: زاد المسٌر:(2)
 .5٘٘/2تفسٌر الطبري: (1)
، واللسان )نمب( ، وؼٌرها، من أبٌاته التً لالها حٌن مر ٕٕ: ٓٔ، واألؼانً ٕٖٓالشعر والشعراء (5)

ا، ولد تبذلت حتى فرؼت منه، ثم نضت عنها ثٌابها بالخنساء بنت عمرو بن الشرٌد، وهً تهنؤ بعًٌرا له
فاؼتسلت، ودرٌد ٌراها وهً ال تشعر به، فؤعجبته، فانصرؾ إلى رحله ٌمول: َحٌُّوا تَُماِضَر َواْربعُوا َصْحبى ... 

 َولِفُوا، فَإِنَّ ُولُوفَكُْم َحْسبى
 ُحبِّ أَُخَناَس، لَْد َهاَم الفَُإاُد بكُْم ... وأصابَهُ تَْبٌل ِمَن ال

ٌْنٍك ُجْربِ  ًَ أَ ٌُْت َوال َسِمعُْت بِه ... كالٌَْوَم َطاِل  َما إِْن َرأَ
ال ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ُمتَبَذِّ

ٌَْطِة العَْصبِ  ًرا نََضَح الِهنَاُء بِه ... نَْضَح العَبٌِِر بَر  ُمتََحّسِ
 إِذَا ... َعضَّ الَجِمٌَع الَخْطُب: َما َخْطبً؟فََسِلٌِهُم َعنًِّ ُخَناَس، 

ثم خطبها إلى أبٌها فردته، فهجاها، وزعم أنها ردته ألنه شٌخ كبٌر، فمٌل للخنساء: أال تجٌبٌنه؟ فمالت: ال أجمع 
علٌه أن أرده وأهجوه. و"النمب": )بضم النون وسكون الماؾ( و"النمب" )بضم ففتح( جمع نمبة: أول الجرب 

 .[.5٘٘/2و.]انظر: كبلم المحمك فً تفسٌر الطبري:حٌن ٌبد
 لال الزجاج:" والنمبة: وجمعها نمب سراوٌل تلبسه المرأة ببل رجلٌن، وٌمال فبلنة حسنة (ٓٔ)

 النمبة والنماب، وٌمال فً فبلن منالب جمٌلة، وهو حسن النمٌبة، أي حسن
ع صوته فً نباحه، وإنما ٌفعل ذلن البخبلء من الخلٌمة، وٌمال كلب نمٌب، وهو أن تنمب حنجرة الكلب لببل ٌرتف

 [.1٘ٔ/ٕ.]معانً المرآن:العرب لببل ٌطرلهم ضٌؾ بسماع نباح الكبلب"
 .5/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
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:"إذا اشتكى أحدكم شٌبا، -علٌه السبلم-، عن علً(ٕ)وابن المنذر (،ٔ)أخرج ابن أبً حاتم 
ٌسؤل امرأته ثبلثة دراهم أو نحو ذلن فلٌبتع عسبل، ثم ٌؤخذ ماء السماء، فٌجتمع هنٌبا شٌبا، فل

 .مرٌبا، وشفاء ،ومباركا"
عن علممة، أنه كان ٌمول أخرج ابن المنذر من طرٌك سفٌان عن منصور عن إبراهٌم  

ه نفسا المرأته: " أطعمٌنا من ذان الهنًء المريء، ثم لال سفٌان: }فإن طبن لكم عن شًء من
 .(ٖ)فكلوه هنٌبا مرٌبا{"

وفً اآلٌة داللة جواز هبة المرأة من زوجها، وفساد لول من ال ٌجٌز  لال الماترٌدي:" 
 هبة المرأة بمالها حتى تلد أو تبمى فً بٌته سنة؛ فٌجوز أمرها.

: دلٌل أن المهر لها؛ حٌث أضاؾ اإلحبلل والهبة إلٌهن بموله: }فإن -أٌضا-وفً اآلٌة 
 .(ٗ)م عن شًء منه نفسا فكلوه هنٌبا مرٌبا{"طبن لك

:  لال اإلمام الشافعً:"  وحل للرجال ممل ما طاب نساإهم عنه نفساً... ولال عزَّ وجلَّ
عزَّ وجلَّ فً كتابه، أن مال المرأة ممنوع من  -}َوآتُوا النَِّساَء َصُدلَاتِِهنَّ نِْحلَةً{ اآلٌة، فبٌَن هللا 

 إال بطٌب نفسها وأباحه بطٌب نفسها؛ ألنَّها مالكة لمالها، ممنوع-الواجب الحك علٌها -زوجها 
عزَّ وجلَّ فً كتابه، وهذا بٌن أن كل من كان مالكا  -بملكها، مباح بطٌب نفسها كما لضى هللا 

فماله ممنوع به، محّرم إال بطٌب نفسه بإباحته، فٌكون مباحاً بإباحة مالكه له، ال فرق بٌن المرأة 
محٌض والرجل، وبٌن أن سلطان المرأة على مالها، كسلطان الرجل على ماله، إذا بلؽت ال

 .(٘)وجمعت الرشد"
ذكر  صاحب الكشاؾ عن الشعبً: "أن رجبل أتى مع امرأته شرٌحا فً عطٌة أعطتها 
إٌاه وهً تطلب أن ترجع، فمال شرٌح: رد علٌها. فمال الرجل: ألٌس لد لال هللا تعالى: }فإن 

لة، ألنهن طبن لكم{، لال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فٌه. وعنه: ألٌلها فٌما وهبت وال ألٌ

 .(ٙ)ٌخدعن"
و"حكى أن رجبل من آل معٌط أعطته امرأته ألؾ دٌنار صدالا كان لها علٌه، فلبث شهرا 
ثم طلمها، فخاصمته إلى عبد الملن بن مروان، فمال الرجل: أعطتنى طٌبة بها نفسها، فمال عبد 

  .(2)الملن: فؤٌن اآلٌة التً بعدها فبل تؤخذوا منه شٌبا؟ اردد علٌها"
أن النساء، ٌعطٌن رؼبة ورهبة، فؤٌما » عمر رضى هللا عنه أنه كتب إلى لضاته: وعن 

 .(1)«امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت
 .(5)ولرىء: }هنٌا مرٌا{، دون همز، وهً لراءة الحسن بن أبً الحسن والزهري

 الفوائد:
وجوب مهور النساء وحرمة األكل منها بؽٌر طٌب نفس صاحبة المهر وسواء فً ذلن  -ٔ

 الزوج، وهو الممصود فً اآلٌة أو األب واأللارب.
أن المهر ٌدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعمد، ألنه أضافه إلٌها، ومنها:  -ٕ

 .(ٓٔ)واإلضافة تمتضً التملٌن

                                                             

 .1ٕٙ/ٖ(:ص225ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٓٙ٘/ٕ(:ص2ٖٗٔتفسٌر ابن المنذر) (ٕ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص21ٔٗ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٙ٘/ٕ(:ص1ٖٗٔتفسٌر ابن المنذر) (ٖ)
 .ٗٔ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .5ٔ٘-1ٔ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (٘)
 .2ٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٓٗ/ٔالكشاؾ: (2)
.، وروضة المحدثٌن: 5ٗٙ/ٙٔ(:صٕٕٗٙٗ، وكنز العمال: )ٗٔٔ/5(:صٕٙ٘ٙٔمصنؾ عبدالرزاق) (1)
 ، ولال: "اسناده منمطع".ٕٕٗ/ٖ:ص(555)
 .5/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (5)
 .ٖٙٔانظر: تفسٌر السعدي: (ٓٔ)



ٔ5٘ 
 

إذا  -ولو بالتبرع-نٌبا مرٌبا{ دلٌل على أن للمرأة التصرؾ فً مالها }فكلوه ه لوله: وفً -ٖ
كانت رشٌدة، فإن لم تكن كذلن فلٌس لعطٌتها حكم، وأنه لٌس لولٌها من الصداق شًء، ؼٌر ما 

 .(ٔ)طابت به
 المرآن

ُ لَكُْم لٌَِاًما َواْرزُ  لُوهُْم فٌَِها َواْكُسوهُْم َولُولُوا لَُهْم }َواَل تُْإتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَكُُم ال تًِ َجعََل ّللا 
 [٘({ ]النساء : ٘لَْواًل َمْعُروفًا )

 التفسٌر:
ر من الرجال والنساء والصبٌان أموالهم التً تحت أٌدٌكم  -أٌها األولٌاء-وال تإتوا  من ٌُبَذِّ

علٌهم منها فٌضعوها فً ؼٌر وجهها، فهذه األموال هً التً علٌها لٌام حٌاة الناس، وأنفموا 
 واكسوهم، ولولوا لهم لوال معروفًا من الكبلم الطٌب والخلك الحسن.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
ًٌّ أن رجبل أحدها: أخرج الطبري عن  المعتمر بن سلٌمان ، عن أبٌه لال : "زعم حضرم

تُْإتُوا  َوالَ  عمد فدفع ماله إلى امرأته ، فوضعته فً ؼٌر الحك ، فمال هللا تبارن وتعالى :}
 .(ٕ){"السُّفََهاَء أَْمَوالَكُمُ 

والثانً: أخرج الطبري عن ابن عباس، لال: "نزل ذلن فً السفهاء ، ولٌس الٌتامى من 
 .(ٖ)ذلن فً شًء"

والثالث: أخرج الطبري عن سعٌد بن جبٌر، لال:" هو مال الٌتٌم ٌكون عندن ، ٌمول : ال 
أضاؾ إلى األولٌاء فمال :  أموالكم  ، ألنهم لّوامها  تإته إٌاه ، وأنفمه علٌه حتى ٌبلػ. وإنّما

 .(ٗ)ومدبروها "
ُ َلكُْم لٌَِاًما{ ]النساء :  فََهاَء أَْمَوالَكُُم الَّتًِ َجعََل َّللاَّ [، "أي: وال ٘لوله تعالى:}َواَل تُْإتُوا السُّ

 .(٘)ولمعاٌشكم فٌضٌعوها"تعطوا المبذرٌن من الٌتامى أموالهم التً جعلها هللا لٌاماً لؤلبدان 
أي: ال تعطوا الجهبلء أموالكم، والسفه الجهل. وأراد هاهنا النساء  لال ابن لتٌبة:"

 .(ٙ)والصبٌان"
ٌمول: معاشا، ٌمول هللا جل ثناإه: ال تعمد إلى مالن، وما خولن هللا،  لال ابن عباس:"

ٌدٌهم، ولكن أمسن مالن، وجعله لن معٌشة، فتعطٌه امرأتن أو بنتن، ثم تضطر إلى ما فً أ
 .(2)وأصلحه، وكن أنت الذي تنفك علٌهم فً كسوتهم، ورزلهم، ومإنتهم "

}وال تإتوا السفهاء أموالكم{، لال: المرأة، لال: تمول أرٌد  وأخرج سفٌان عن ابن عباس:"
 .(1)مرطا بكذى أرٌد شٌبا بكذى أو تمول هً أسفه السفهاء"

النساء أموالهم، وهن سفهاء من كن أزواج أو بنات أو  نهً الرجال أن ٌعطوا لال مجاهد:"
 .(5)أمهات، وأمروا أن ٌرزلوهم فٌه، وٌمولوا لهم لوال معروفا "

لول هللا جل وعز " }وال تإتوا السفهاء أموالكم{ لال: ال تعط ولدن ولال عكرمة: "فً  
 .(ٓٔ)السفٌه مالن فٌفسده، الذي هو لٌامن بعد هللا "

                                                             

 .ٖٙٔانظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٗٙ٘/2(:ص1٘ٗٙتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙ٘/2(:ص1ٖ٘ٗتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٙ٘-2ٙ٘/2(:ص1٘٘2تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٓٔؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص5ٖٗٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .11:ص2:ٕٗ(:11ٔتفسٌر سفٌان الثوري) (1)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٕ(:صٖٓ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (5)
 .ٖٙ٘/ٕ(:صٖٗ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
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هو الٌتٌم ٌكون عندن، ٌمول: ال تإته إٌاه، وأنفك علٌه،  ن عكرمة:"وفً رواٌة أخرى ع 
 .(ٔ)حتى ٌبلػ " "

ولوله: « السفهاء ابنن السفٌه، وامرأتن السفٌهة» أخرج عبدالرزاق عن الحسن، لال:"
 .(ٕ)«لٌام عٌشن»[ لال: 5ٔٔ}لٌاما{ ]آل عمران: 

 .(ٖ)ولد ذكر أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " اتموا هللا فً الضعٌفٌن: الٌتٌم والمرأة" لال عبدالرزاق:"
ٌنهى تعالى عن تَْمكٌن السفهاء من التصّرؾ فً األموال التً جعلها هللا  لال ابن كثٌر:"

للناس لٌاما ، أي : تموم بها معاٌشهم من التجارات وؼٌرها. ومن هاهنا ٌُْإَخذُ الحجر على 
السفهاء ، وهم ألسام : فتارة ٌكون الَحْجُر للصؽر ؛ فإن الصؽٌر مسلوب العبارة. وتارة ٌكون 
الحجُر للجنون ، وتارة لسوء التصرؾ لنمص العمل أو الدٌن ، وتارة ٌكون الحجر للفَلَس ، وهو 

علٌه َحَجَر  ما إذا أحاطت الدٌون برجل وضاَق ماله عن وفابها ، فإذا سؤل الؽَُرماء الحاكم الَحْجرَ 
 .(ٗ)علٌه"

 واختلفوا فً المراد بالسفهاء فً هذا الموضع على أربعة ألاوٌل :
، (2)، والسدي(ٙ)، والحسن(٘)أحدها : أنهم الصؽار والنساء ، وهو لول سعٌد بن جبٌر

فً رواٌة علً -، وابن عباس(ٕٔ)، وأبً مالن(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والحكم(5)، ومجاهد(1)والضحان
 .(ٖٔ)بن أبً طلحة

، والحسن فً رواٌة (ٗٔ)والثانً : أنهم الصبٌان خاصة. لاله سعٌد بن جبٌر فً رواٌة سالم
 .(٘ٔ)ٌونس عنه

، (1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)، والحضرمً(ٙٔ)والثالث:أنهم النساء خاصة، وهو لول ابن عمر
 .(ٕٓ)، والضحان فً رواٌة جوبٌر(5ٔ)والحسن فً رواٌة هشام

ٌمسم ماله فٌهم فٌصٌر عٌاالً علٌهم ، وهو لول ابن والرابع: أنه عنى األوالد المسرفٌن أن 

 .(ٖٕ)، وأبً مالن(ٕٕ)، وابن زٌد(ٕٔ)عباس

                                                             

 .ٖٙ٘/ٕ(:صٖ٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ(:ص2ٓ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ(:ص/1ٓ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓٙ٘/2(:ص1ٕٖ٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٔٙ٘/2(:ص1ٕ٘2)-(1ٕ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٙ٘/2(:ص1ٕ٘5(، و)1ٕ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/2(:ص1ٖٕ٘)-(1ٖ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙ٘/2(:ص1ٖ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٙ٘/2(:ص1ٖ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/2(:ص1ٖ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/2(:ص1ٖ٘2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/2(:ص1ٖ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙ٘/2(:ص1ٖ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٙ٘/2(:ص1٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .٘ٙ٘/2(:ص1ٖ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٗٙ٘/2(:ص1٘ٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .٘ٙ٘-ٗٙ٘/2(:ص1٘٘ٓ)-(1٘ٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .٘ٙ٘/2(:ص1٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .٘ٙ٘/2(:ص1ٕ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٖٙ٘/2(:ص1ٖ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٗٙ٘/2(:ص1٘ٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٖٙ٘/2(:ص1ٕ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
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والرابع : أنه أراد كل سفٌه استحك فً المال َحْجراً ، وهو معنى ما رواه الشعبً عن أبً 
بردة ، عن أبً موسى األشعري أنه لال : "ثبلثة ٌدعون هللا فبل ٌستجٌب لهم : رجل كانت له 

َواَل تُْإتُوا السُّفََهاَء  سٌبة الخلك فلم ٌطلِّْمها ، ورجل أعطى ماله سفًٌها ولد لال هللا : } امرأة
 .(ٔ){ ، ورجل كان له على رجل دٌن فلم ٌُشهد علٌه"أَْمَوالَكُمُ 

أن هللا عّز وجل " ٌخصص سفًٌها دون سفٌه. فؽٌر جابز ألحد أن -وهللا أعلم–والراجح 
 .(ٕ)ا صؽًٌرا كان أو رجبل كبًٌرا ، ذكًرا كان أو أنثى"ٌإتً سفًٌها ماله ، صبًٌ 

والسفهاء: ٌدل على أنه ال ٌعنً به النساء وحدهن، ألن النساء أكثر ما  لال الزجاج:"
ٌستعمل فٌهن جمع سفٌهة وهو سفابه، وٌجوز سفهاء، كما ٌمال فمٌرة وفمراء. ولال بعضهم: 

 .(ٖ)ؼٌر جابز" -وهللا أعلم  –معناه ال تهبوا للسفهاء أموالكم، وهذا عندي 
من ٌعمل عمل الجهال، كان جاهبل فً الحمٌمة أو  -فً الحمٌمة-لال الماترٌدي:" فالسفٌه 

ال؛ لما لد ٌلمب العالم به؛ إذا ضٌع الحدود، وتعاطى األفعال الذمٌمة؛ وعلى ذلن ما جاء من 
الجهل هو السبب الباعث على  الكتاب بتسفٌه علماء أهل الكتاب. ثم لد ٌسمى الجهال به؛ لما أن

 .(ٗ)فعل السفه"
 [ تؤوٌبلن :٘وفً لوله تعالى:} أَْمَوالَكُُم{]النساء:

 .(2)، والسدي(ٙ)، ووابن زٌد(٘)أحدهما : ٌعنً أموال األولٌاء ، وهو لول ابن عباس
 والثانً : أنه عنى به أموال السفهاء ، وإنّما أضاؾ إلى األولٌاء فمال : }أموالكم{، ألنهم

 . (1)لّوامها ومدبروها، وهو لول سعٌد بن جبٌر
ٌٌِّن عن أن   لال الطبري:" ولد ٌدخل فً لوله :}وال تإتوا السفهاء أموالكم{، أمواُل المنه

ٌإتوهم ذلن ، وأموال  السفهاء، ألن لوله : }أموالكم{،  ؼٌر مخصوص منها بعض األموال 
، فٌخرج الكبلم بعضه خبر عنهم ، وبعضه  دون بعض. وال تمنع العرب أن تخاطب لوًما ِخطاًبا

عن ؼٌَُّب ، وذلن نحو أن ٌمولوا :  أكلتم ٌا فبلن أموالكم بالباطل  ، فٌخاطب الواحد خطاب 
الجمع ، بمعنى : أنن وأصحابن أو ولومن أكلتم أموالكم. فكذلن لوله :}وال تإتوا السفهاء{، 

 .(5)لتً بعضها لكم وبعضها لهم ، فٌضٌعوها"معناه : ال تإتوا أٌها الناس ، سفهاءكم أموالكم ا
كذلن لال أصحابنا البصرٌون بل السفٌه أحك بالهبة لتعذر الكسب علٌه،  ولال الزجاج:" 

ولو منعنا من الهبة لهم لما جاز أن نورثهم، وإنما معنى: }وال تإتوا السفهاء أموالكم{، ال تإتوا 
ْرُزلُوهُْم فٌَِها َواْكسُوهُْم{، ولوله: }فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم السفهاء أموالهم، والدلٌل على ذلن لوله: }َوا

ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم { ]النساء :  [، وإنما لٌل أموالكم ألن معناه الشًء الذي به لوام ُٙرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ
[ ، ولم ٌكن الرجل منهم ٌمتل 1٘:  أمركم، كما لال هللا: }ثُمَّ أَْنتُْم َهُإاَلِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسكُْم{ ]البمرة

 .(ٓٔ)نفسه، ولكن كان بعضهم ٌمتل بعضا، أي تمتلون الجنس الذي هو جنسكم"
 .(ٔٔ)}لٌاما{، لال: عصمة لدٌنكم ولٌاما لكم" لال الضحان:"

 .(ٕٔ)وروي عن أبً مالن أنه لال: "لٌامن بعد هللا"

                                                             

 .ٗٙ٘/2(:ص1٘ٗٗأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٙ٘/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .2ٙ٘/2(:ص1٘٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙ٘/2(:ص1٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٙ٘/2(:ص1٘٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙ٘-2ٙ٘/2(:ص1٘٘2انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٙ٘/2تفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٙٗ/ٖ(:ص25ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٙٗ/ٖ(:ص25ٕٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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أبو عبٌدة: " }التً جعل هللا لكم لٌاما{، مصدر ٌمٌمكم، وٌجٌا فً الكبلم فً معناه:  لال 
لوام فٌكسر، وإنما هو من الذي ٌمٌمن، وإنما أذهبوا الواو لكسرة الماؾ، وتركها بعضهم، كما 

 .(ٔ)لالوا: ضٌاء للناس، وضواء للناس"
عُمر :} لٌَِماً{، ومعناهما واحد ، لرأ نافع وابن ، و(ٕ)ولربت:}البلتً جعل هللا لكم لٌاما {

 . (ٖ)ٌرٌد أنها لُواُم معاٌشكم سفابكم
 .(ٗ)[،"أي:وأطعموهم منها واكسوهم"٘لوله تعالى:}َواْرُزلُوهُْم فٌَِها َواْكسُوهُْم{]النساء:

 .(٘)" }وارزلوهم{ أنفموا علٌهن " لال ابن عباس:
 ٌمول: ال تإتوهم، ولكن ارزلوهم أنتم واكسوهم. لال الماترٌدي:"

 ولٌل: ٌمول: أنفموا علٌهم منها، وأطعموهم.
ولٌل: لما أضاؾ األموال إلى الدافعٌن ال إلى المدفوعة إلٌهم؛ دل على وجوب نفمة الولد 

 .(ٙ)وكسوته على الرجل"
والرزق من  أي أطعموهم واكسوهم لمن ٌجب علٌكم رزله وٌلزمكم نفمته، لال الثعلبً:"

هللا عز وجل عطٌة ؼٌر محدودة، ومن الناس اإلجراء الموظؾ بولت محدود، ٌمال:ررزق فبلن 
عٌاله كذا وكذا، أي أجرى علٌهم، وإنما لال: فٌها، ولم ٌمل: منها، ألنه أراد أن ٌجعل لهم فٌها 

 .(2)رزلا، كؤنه أوجب علٌهم ذلن"
 .(1)[، أي: ولولوا لهم" لوالً لٌناً"٘وفًا{ ]النساء : لوله تعالى:}َولُولُوا لَُهْم لَْواًل َمْعرُ 

 .(5)عدة جمٌلة" لال الثعلبً:أي:"
 .(ٓٔ)لال مجاهد: فً البر والصلة"

 .(ٔٔ)"رزلكم هللا لٌس أناسً لال عكرمة:"
ولال عطاء: "}لوال معروفا{: إذا ربحت أعطٌتن كذا وإن ؼنمت فً ؼزاتً جعلت لن 

 .(ٕٔ)حظا"
لٌنا تطٌب به أنفسهم، وكلما سكنت إلٌه النفس أحبته من لول أو عمل ولال المفضل: "لوال 

 .(ٖٔ)فهو معروؾ، وما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر"
 [، ثبلثة ألوال:٘و فً لوله تعالى:}َولُولُوا لَُهْم لَْواًل َمْعُروفًا{ ]النساء : 

 .(ٗٔ)أحدها : أنه الوعد بالجمٌل، وهو لول مجاهد
 .(٘ٔ)الدعاء له كموله بارن هللا فٌن ، وهو لول ابن زٌدوالثانً : 
 .(ٙٔ)أمر دٌنهم. لاله الزجاج -مع إطعامكم إٌاهم، وكسوتكم إٌاهم  -أي: علموهم  والثانً:

                                                             

 .٘ٙ٘/ٕ(:صٖٔٙٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .ٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .٘ٙ٘/ٕ(:صٕٖٙٔأخرجه ابن المنذر) (٘)
 .ٕٓ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٙٗ/ٖ(:ص25ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٙٗ/ٖ(:ص252ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
 .2ٖ٘-2ٕ٘/2(:ص:1٘ٙ5(، و)1٘ٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖ٘/2(:ص1٘2ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
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والراجح، هو لول مجاهد أي، أن المراد: "لولوا ، ٌا معشر والة السفهاء ، لوال  
أموالكم ، وخلٌَّنا بٌنكم وبٌنها ، فاتموا هللا فً  معروفًا للسفهاء:إن َصلحتم ورشدتم سلَّمنا إلٌكم

أنفسكم وأموالكم، وما أشبه ذلن من المول الذي فٌه حث على طاعة هللا ، ونهً عن 
 .(ٔ)معصٌته"
ثبلثة ٌدعون »روى الشعبً عن أبً بردة عن أبً موسى عن أبٌه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  

عنده امرأة سٌبة الخلك فلم ٌطلمها. ورجل كان له دٌن فلم  هللا فبل ٌستجاب لهم: رجل كانت
ٌشهد، ورجل أعطى سفٌها ماال، ولد لال هللا تعالى: }وال تإتوا السفهاء أموالكم{، أي الجهال 

 .(ٕ)« بموضع الحك
عن أنس بن مالن لال: "جاءت امرأة سوداء جرٌبة المنطك ذات ملح إلى رسول روي  
فمالت: بؤبً وأمً أنت ٌا رسول هللا لل فٌنا خٌرا مرة واحدة، فإنه بلؽنً أنن تمول فٌنا هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 لالت: سمٌتنا السفهاء فً كتابه وسمٌتنا النوالص.« أي شًء للت لكن؟»كل شر. لال: 
وكفى نمصانا أن تدعن من كل شهر خمسة أٌام ال تصلٌن فٌهن، أما ٌكفً إحداكن »فمال: 

ؤجر المرابط فً سبٌل هللا، وإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه فً سبٌل هللا، إذا حملت كان لها ك
وإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتك رلبة من ولد إسماعٌل، وإذا سهرت كان لها بكل سهرة 
تسهرها كعتك رلبة من ولد إسماعٌل، وذلن للمإمنات الخاشعات الصابرات البلتً ال ٌكفرن 

 .(ٖ)له فضبل لوال ما تبعه من الشرط" بالعشٌر. لالت السوداء: ٌا
 الفوائد:

 مشروعٌة الحجر على السفٌه لمصلحته. -ٔ
 }َواْرُزلُوهُْم فٌَِها{ . :استحباب تنمٌة األموال فً األوجه الحبلل لمرٌنة -ٕ

 المرآن

ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم َواَل تَؤْكُلُوَها  }َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحت ى إِذَا بَلَغُوا النَِّكاَح فَِإْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ
 فَِإذَا َدفَْعتُْم إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن ٌَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنًٌِّا فَْلٌَْستَْعِفْف َوَمْن َكاَن فَِمًٌرا فَْلٌَؤْكُْل بِاْلَمْعُروفِ 

ٌِْهْم َوكَ  ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم فَؤَْشِهُدوا َعلَ ِ َحِسٌبًا )إِلَ  [ٙ({ ]النساء : ٙفَى بِاَّلل 
 التفسٌر:

واختبروا َمن تحت أٌدٌكم من الٌتامى لمعرفة لدرتهم على حسن التصرؾ فً أموالهم، 
حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ، وَعلمتم منهم صبلًحا فً دٌنهم، ولدرة على حفظ أموالهم، 

موضعها إسرافًا ومبادرة ألكلها لبل أن ٌؤخذوها فسلِّموها لهم، وال تعتدوا علٌها بإنفالها فً ؼٌر 
منكم. وَمن كان صاحب مال منكم فلٌستعفؾ بؽناه، وال ٌؤخذ من مال الٌتٌم شٌبًا، ومن كان فمًٌرا 
فلٌؤخذ بمدر حاجته عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم لادرون على حفظ أموالهم بعد بلوؼهم الُحلُم 

م؛ ضماًنا لوصول حمهم كامبل إلٌهم؛ لببل ٌنكروا ذلن. وٌكفٌكم وسلمتموها إلٌهم، فؤَْشِهدوا علٌه
 أن هللا شاهد علٌكم، ومحاسب لكم على ما فعلتم.

 فً سبب نزول اآلٌة:
:" نزلت فً ثابت بن رفاعة وفً عمه، وذلن أن (ٙ)، والثعلبً(٘)، والواحدي(ٗ)لال مماتل

فمال: إن ابن أخً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً  أن رفاعة توفً وترن ابنه ثابتا وهو صؽٌر، فؤتى عم ثابت إلى
 .(2)ٌتٌم فً حجري، فما ٌحل لً من ماله، ومتى أدفع إلٌه ماله؟ فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

                                                             

 .2ٖ٘/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 ٕٕ٘/ٖ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٖٓ/ ٕالمستدرن: (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:1ٔ/ ٖمجمع البٌان: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٗٔانظر: أسباب النزول: (٘)
 .ٕٗ٘/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٖٗٔأسباب النزول: (2)
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: }ومن كان فمًٌرا فلٌؤكل بالمعروؾ{، ذكر وفً السٌاق نفسه أخرج الطبري عن لتادة:" 
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا  لنا أن َعمَّ ثابت بن رفاعة وثابت ٌومبذ ٌتٌمٌ  فً حجره من األنصار ، أتى نب

نبً هللا ، إن ابن أخً ٌتٌٌم فً حجري ، فما ٌحلُّ لً من ماله ؟ لال : أن تؤكل بالمعروؾ ، من 
ؼٌر أن تمً مالن بماله ، وال تتخذ من ماله َوْفًرا، وكان الٌتٌم ٌكون له الحابط من النخل ، فٌموم 

ى صبلحه َوسمٌه ، فٌصٌب من تمرته ،أو تكون له الماشٌة ، فٌموم ولٌه على صبلحها ، ولٌه عل
أو ٌلً عبلجها ومإونتها ، فٌصٌب من ُجَزازها َوعوارضها وِرْسلها، فؤما رلاب المال وأصول 

 .(ٔ)المال، فلٌس له أن ٌستهلكه"
[، " أي: اختبروا الٌتامى َٙكاَح{ ]النساء : لوله تعالى:}َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحتَّى إِذَا َبلَؽُوا النِّ  

 .(ٕ)حتى إِذا بلؽوا سنَّ النكاح"
حتى إذا بلؽوا النكاح  ، لال :  ، "(ٖ)}وابتلوا الٌتامى{، لال: اختبروهم"لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)عند الحلم"
 .(٘)ٌمول : اختبروا الٌتامى"لال لتادة والحسن:"  
بوا عمولهم"السدي : أما }ابتلوا ولال    .(ٙ)الٌتامى{، فجّرِ
اختبروه فً رأٌه وفً عمله كٌؾ هو. إذا عُِرؾ أنه لد أُنِس منه ُرشد ،  لال ابن زٌد:" 

}حتى إذا بلؽوا النكاح{ ،  ، وفً روٌاة أخرى عنه:"(2)دفع لٌه ماله. لال : وذلن بعد االحتبلم"
 .(1)لال : الحلم"

، "}حتى إذا بلؽوا النكاح{، حتى إذا (5)عمولهم"}وابتلوا الٌتامى{، لال:  لال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)احتلموا"

لال الطبري:أي:" واختبروا عمول ٌتاماكم فً أفهامهم ، وصبلحهم فً أدٌانهم ، 
 .(ٔٔ)وإصبلحهم أموالهم"

} َواْبتَلُواْ اْلٌَتَاَمى{، أي: اختبروهم فً عمولهم وتمٌٌزهم وأدٌانهم، }َحتَّى  لال الماوردي:"
 .(ٕٔ)"ؽُواْ النَِّكاَح{، ٌعنً: الُحلُم فً لول الجمٌعإِذَا بَلَ 

ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم{ ]النساء :  َل [،" أي: فإِن أبصرتم ٙلوله تعالى:}فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِ
 .(ٖٔ)منهم صبلحاً فً دٌنهم ومالهم فادفعوا إِلٌهم أموالهم بدون تؤخٌر"

لول هللا تعالى:} فادفعوا إلٌهم أموالهم{، ٌعنً: ادفعوا إلى الٌتامى عن سعٌد بن جبٌر:" فً 
 .(ٗٔ)أموالهم إذا كبروا"

 .(٘ٔ)}فإن آنستم منهم رشًدا{، لال : عرفتم منهم" لال ابن عباس:"

                                                             

" من 5ٕٔ/ ٔ، ونمله الحافظ فً "اإلصابة" فً ترجمة ثابت "5ٔ٘-5ٓ٘/2(:ص1ٖٙ1تفسٌر الطبري) (ٔ)
 ولال: "هذا مرسل رجاله ثمات". رواٌة ابن مندة عن لتادة

 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٗ٘/2(:ص1٘2ٗأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2٘٘/2(:ص1٘22أخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٗ٘/2(:ص1٘2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٗ٘/2(:ص1٘2ٕأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٗ٘/2(:ص1٘2٘أخرجه الطبري) (2)
 .2٘٘/2(:ص1٘21أخرجه الطبري) (1)
 .2ٗ٘/2(:ص1٘2ٖأخرجه الطبري) (5)
 .2٘٘-2ٗ٘/2(:ص1٘2ٙأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .1ٙٙ/ٖ(:ص1ٓ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2٘٘/2(:ص1٘25أخرجه الطبري) (٘ٔ)
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ومعنى )الرشد(: الطرٌمة المستمٌمة التً تثمون معها بؤنهم ٌحفظون  لال الزجاج:"
 .(ٔ)أموالهم، فادفعوا إلٌهم أموالهم"

 [،"  ستة تؤوٌبلت :ٙوفً لوله تعالى:}فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًداْ{ ]النساء : 
 وروي عن ابن عباس:".(ٖ)، والشعبً(ٕ)أحدها : أن الرشد العمل خاصة، وهو لول مجاهد

 .(ٗ)إذا أدرن الٌتٌم بحلم وعمل وولار دفع إلٌه ماله" عباس:"
 . (ٙ)، ولتادة(٘)وهو لول السديوالثانً : أنه العمل والصبلح فً الدٌن ، 

، (1)، والحسن(2)والثالث : أنه صبلح فً الدٌن وإصبلح فً المال، وهو لول ابن عباس
 .(ٓٔ)، والشافعً(5)وسعٌد بن جبٌر

 .(ٔٔ)والرابع : أنه الصبلح والعلم بما ٌصلحه ، لاله  ابن جرٌج
 .(ٕٔ)والخامس: أن الرشد: سنة بعد اإلحتبلم. لاله ابن شبرمة

 .(ٖٔ)أن معنى: }آنستم منهم رشدا{: إذا ألام الصبلة. وهذا لول عبٌدة بن عمروسادس: وال
أن بمعنى :"الرشد"  فً اآلٌة الكرٌمة: العمل وإصبلح المال، وذلن   -وهللا أعلم-والراجح 

إلجماع الجمٌع على أنه إذا كان كذلن ، لم ٌكن ممن ٌستحك الحجَر علٌه فً ماله ، وَحْوَز ما فً 
عنه ، وإن كان فاجًرا فً دٌنه. وإْذ كان ذلن إجماعًا من الجمٌع ، فكذلن حكمه إذا بلػ وله ٌده 

ِ أبٌه ، أو فً ٌد حاكم لد َولً ماله لطفولته واجٌب علٌه تسلٌم ماله إلٌه ، إذا  ًّ مال فً ٌَدي وص
على ماله الذي  كان عالبل بالؽًا ، مصلًحا لماله ؼٌر مفسد ، ألن المعنى الذي به ٌستحك أن ٌولَّى

ًّ ، فإنه ال فرق  هو فً ٌده ، هو المعنى الذي به ٌستحك أن ٌمنع ٌده من ماله الذي هو فً ٌد ول
 .(ٗٔ)بٌن ذلن

 .(٘ٔ)وفً لراءة عبدهللا:}فإن أحسٌتم منهم رشدا{، بمعنى : أحسستم ، أي : وجدتم
واَل تؤكلوا فً مدة  [، أي:"ٙوا{ ]النساء : لوله تعالى:}َواَل تَؤْكُلُوَها إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن ٌَْكَبرُ 

 .(ٙٔ)وصاٌتكم أموال الٌتامى مسرفٌن فً األكل، أو مبادرٌن باألخذ خشٌة أن ٌكبروا "
}وال تؤكلوها إسرافا{، ٌعنً: بؽٌر حك، }وبدارا أن ٌكبروا{، ٌمول: ٌبادر  لال مماتل:"

 .(2ٔ)أكلها خشٌة أن ٌبلػ الٌتٌم الحلم فٌؤخذ منه ماله"
 .(1ٔ)ٌعنً: ال تؤخذوها إسرافاً على ؼٌر ما أباح هللا لكم" الماوردي:" لال

 .(5ٔ)ٌمول ال تؤكلوها مبادرة أن ٌشبوا" لال األخفش:"

                                                             

 .ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٙ٘/2(:ص1٘1ٗالطبري)انظر: تفسٌر (ٕ)
 .22٘/2(:ص1٘1ٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .1ٙ٘/ٖ(:ص1ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 ..2ٙ٘/2(:ص1٘1ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙ٘/2(:ص1٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .2ٙ٘/2(:ص1٘1ٕانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .1ٙ٘/ٖ(:ص1ٓ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٙٙ/ٖ(:ص1ٓٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕ٘٘/ٕانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .22٘/2(:ص1٘12انظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .1ٙٙ/ٖ(:ص1ٓ1ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٙٙ/ٖ(:ص1ٓ2ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 22٘/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2٘٘/2انظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٔ/ٔ، وانظر: أوضح التفاسٌر:5ٕ٘ٔ/ٖزهرة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .1ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔالنكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔمعانً المرآن: (5ٔ)
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أَْي: ال تبادروا بؤكل مالهم كبَرهم ورشدهم حذر أن ٌبلؽوا فٌلزمكم تسلٌم  لال الواحدي:"
 .(ٔ)المال إلٌهم"

 أي: متجاوزٌن حد المصد المباح لكم، ومبادرة أن ٌكبروا، فٌمنعوا لال الراؼب:"
 .(ٕ)أموالهم"

لال السمٌن الحلبً:" أي مسارعة ٌعنً أنهم كانوا ٌسرعون فً أكل أموال الٌتامى 
 .(ٖ)وٌبادرون، ولذلن كرههم لببل ٌنزعوها منهم"

 -كلوا أموالهم إسرافًا لال الطبري:" }إسرافا{، أي:بؽٌر ما أباحه هللا لن... ٌمول: ال تؤ
وال مبادرة منكم بلوَؼهم وإٌناَس الرشد منهم ، حذًرا أن ٌبلؽوا  -ٌعنً ما أباح هللا لكم أكله 

 .(ٗ)فٌلزمكم تسلٌمه إلٌهم "
 .(٘)ٌمول : ال تسرؾ فٌها" لال الحسن:"

 .(ٙ)وال تؤكلوها إسرافا وبدارا{، ٌعنً: تؤكل مال الٌتٌم" لال ابن عباس:"}
}وبدارا{، ٌعنً، ٌؤكل مال الٌتٌم ببادرة، فعند أن  ة اخرى عن ابن عباس أٌضا:"وفً رواٌ

 .(1). وروي عن السدي نحو ذلن(2)ٌبلػ فٌحول بٌنه وبٌن ماله"
، " أن ٌكبروا لال: (5)عن سعٌد بن جبٌر: "}وال تؤكلوها إسرافا{، ٌعنً: فً ؼٌر حك"

 .(ٔٔ)مماتل بن حٌان نحو ذلن، وروي عن (ٓٔ)خشٌة أن ٌبلػ الحلم فٌؤخذ ماله"
 .(ٕٔ)ٌسرؾ فً األكل" ولال السدي:"

هذا نهً لؤلولٌاء واألوصٌاء، عن أكل أموال الٌتامى: مسرفٌن فً اإلنفاق منها، ف
ومتعجلٌن أكلها، مخافة أن ٌكبروا فٌنتزعوها من أٌدٌهم. فإن الكثٌر من األولٌاء، ٌستعجل بعض 

 .(ٖٔ)حتى ال تفوتهم إذا كبر الٌتٌم وتسلَّم مالهالتصرفات التً ٌكون لهم فٌها منفعة، 
وأصل "اإلسراؾ":تجاوز الحد المباح إلى ما لم ٌُبَْح. وربما كان ذلن فً اإلفراط ، وربما 

كان فً التمصٌر، ؼٌر أنه إذا كان فً اإلفراط ، فاللؽة المستعملة فٌه أن ٌمال : أْسرؾ ٌُسرؾ 
فالكبلم منه :  َسِرؾ ٌَْسَرُؾ َسَرفًا، ٌمال :  مررت بكم إسرافًا  وإذا كان كذلن فً التمصٌر ، 

 :(ٗٔ)فَسَرْفتكم  ، ٌراد منه : فسهوت عنكم وأخطؤتكم ، كما لال جرٌر
ٌَْدةَ ٌَْحُدوَها ثََمانٌَِةٌ              َما فًِ َعَطابِِهُم َمنٌّ َوال َسَرُؾ   أَْعَطْوا هُنَ

به :أنهم ٌصٌبون مواضع العطاء فبل فموله:"وال سرؾ"، أي: وال خطؤ فٌه ، ٌراد 
 .(٘ٔ) ٌخطبونها

السرؾ: تجاوز الحد فً كل فعل ٌفعله اإلنسان، وإن كان ذلن فً اإلنفاق  لال الراؼب:"
ٌَْمتُُروا{ ]الفرلان :   .(ٔ)["2ٙأشهر. لال تعالى: }َوالَِّذٌَن إِذَا أَْنَفمُوا لَْم ٌُْسِرفُوا َولَْم 

                                                             

 .ٕٕ٘الوجٌز: (ٔ)
 .٘ٓٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٔعمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ االلفاظ: (ٖ)
 1ٓ٘-21٘/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .21٘/2(:ص1٘11أخرجه الطبري) (٘)
 .1ٙٙ/ٖ(:ص1ٔٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٖٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٙٙ/ٖ(:ص1ٔٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 ..1ٙٙ/ٖ(:ص1ٔٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 25٘-21٘/2(:ص1٘15أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2٘٘/ٕالتفسٌر الوسٌط، مجمع البحوث: (ٖٔ)
، واللسان )هند( )سرؾ( ،  ٕٔٗ، واالشتماق :  5ٖ٘، وطبمات فحول الشعراء :  15ٖ( دٌوانه : (ٗٔ)

 .وؼٌرها
 .25٘/2انظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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كل ما نهً عنه، ولٌل: اإلسراؾ: هو أكل فً ؼٌر حك؛ اإلسراؾ: هو  لال الماترٌدي:"
وكؤن اإلسراؾ هو المجاوزة عن الحد، وهو كموله: }َوالَِّذٌَن إِذَا أَْنفَمُوا لَْم ٌُْسِرفُوا{ ]الفرلان : 

: -تعالى  -[، وكان المتر مذموما، فعلى ذلن اإلسراؾ فً النفمة فً مال الٌتٌم، ولوله 2ٙ
البدار: هو المبادرة، وكبلهما لؽتان، كالجدال والمجادلة، وهو أن ٌبادر }إسرافا وبدارا{، لٌل: 

 .(ٕ)بؤكل مال الٌتٌم؛ خشٌة أن ٌكبر؛ فٌحول بٌنه وبٌن ماله"
: " وال تؤكلوها إسرافا وبدارا خشٌة أن ٌكبروا -رضً هللا عنه  -وفً حرؾ ابن مسعود 

"(ٖ). 
ً أٌها ِٙفْؾ{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَمْن َكاَن َؼنًٌِّا فَْلٌَْستَعْ  [،" أي: ومن كان منكم ؼنٌا

 .(ٗ)األولٌاء فلٌعؾ عن مال الٌتٌم وال ٌؤخذ أجراً على وصاٌته"
 .(٘)أي لٌحفظ نفسه عن مال الٌتٌم" لال السمرلندي:"

 .(ٙ)ال ٌؤكل منه شٌباً" لال الواحدي:أي:"
من كان فً ؼُْنٌة عن مال الٌتٌم فَْلٌستعفْؾ عنه ، وال ٌؤكل منه شٌبا.  لال ابن كثٌر:أي:"

 .(2)لال الشعبً : هو علٌه كالمٌتة والدم"
ًٌّا  ، من والة أموال الٌتامى على أموالهم ، فلٌستعفؾ   لال الطبري:أي:" ومن كان ؼن

 .(1)أكلها به"بما أباح هللا له  -بؽٌر اإلسراؾ والبدار أن ٌكبروا  -بماله عن أكلها 
ٌعنً:  . ولال سعٌد بن جبٌر:"(5)نزلت فً والً الٌتٌم" :"-رضً هللا عنها-لالت عابشة

 .(ٔٔ). وروي عن السدي والحكم مثل لول سعٌد بن جبٌر(ٓٔ)الوصً"
 .(ٕٔ)عن ابن عباس: }ومن كان ؼنٌا فلٌستعفؾ{:فبل ٌحتاج إلى مال الٌتٌم

 .(ٖٔ)ؼنٌا فلٌستعفؾ، أن ٌؤكل من أموالهم شٌبا"ولال الحسسن:" والً مال الٌتٌم إن كان 
: "سؤلت ٌحٌى بن سعٌد وربٌعة عن لول هللا -ٌعنً: المارئ-ولال نافع ابن أبً نعٌم 

تعالى: }ومن كان ؼنٌا فلٌستعفؾ{، لاال: ذلن فً الٌتٌم إن كان ؼنٌا أنفك علٌه بمدر ؼناه، ولم 
 .(ٗٔ)ٌكن للولً منه شًء"

[،" أي: ومن كان فمٌراً فلٌؤخذ ٙفَِمًٌرا فَْلٌَؤُْكْل ِباْلَمْعُروِؾ{ ]النساء :  لوله تعالى:}َوَمْن َكانَ 
 .(٘ٔ)بمدر حاجته الضرورٌة وبمدر أجرة عمله"

ر أجرة عمله" لال الواحدي: أي:" ٌمّدِ
(ٔٙ). 

ٌَؤْكُْل ِباْلَمْعُروِؾ{ ]النساء : وفً   [، أربعة وجوه:ٙلوله تعالى:}َوَمْن َكاَن فَِمًٌرا فَْل
، وابن (ٔ)حدها:أنه المرض ٌستمرض إذا احتاج ثم ٌرده إذا وجد ، وهو لول عمرأ
 .(ٖ)، وجمهور التابعٌن(ٕ)عباس

                                                                                                                                                                               

 .2ٓٗؼرٌب المرآن:المفردات فً  (ٔ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .ٕٕ٘الوجٌز: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٔ٘/2تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٔ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٙ1/ٖ(:ص1ٔ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٙ2/ٖ(:ص1ٔ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .ٕٕ٘الوجٌز: (ٙٔ)
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والثانً : أنه ٌؤكل ما ٌسد الجوعة، وٌلبس ما ٌواري العورة، وال لضاء، وهو لول 
 .(ٙ)، ومكحول(٘)، وإبراهٌم (ٗ)الحسن

، أتى رسول -وثابت ٌومبذ ٌتٌم فً حجره -روى شعبة عن لتادة" أن عم ثابت بن رفاعة 
أَْن تَؤُْكَل »فمال:ٌا نبً هللا إن ابن أخً ٌتٌم فً حجري ، فما ٌحل لً من ماله ؟ لال :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

ًَ َمالََن بَِماِلِه َوالَ تَتَّخِ   .  (2)«"ْذ ِمْن َماِلِه َوْلراً بِاْلَمْعُروِؾ ِمْن َؼٌِر أن تِم
والثالث : أن ٌؤكل من ثمره ، وٌشرب من ِرْسِل ماشٌته من ؼٌر تعرض ِلَما سوى ذلن من 

 .(5)، والشعبً(1)فضة أو ذهب ، وهو لول أبً العالٌة
روى الماسم بن دمحم لال : "جاء أعرابً إلى ابن عباس فمال : إن فً حجري أٌتاماً ، وإن 

ماذا ٌحل لً منها ؟ فمال : إن كنت تبؽً ضالتها ، وتهنؤ جرباَءها ، وتلوط حوضها ، لهم إببلً ، ف
 .(ٓٔ)وتفرط علٌها ٌوم ِوْرِدَها ، فاشرب من ألبانها ؼٌر ُمِضّرِ بنسل ، وال بؤهل فً الحلب"

 .(ٔٔ)والرابع : أن ٌؤخذ إذا كان محتاجاً أجرةً معلومة على لدر خدمته، وهو لول عطاء 
" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب ، لول من لال :  المعروؾ الذي عناه هللا  لال الطبري:

تبارن وتعالى فً لوله :  ومن كان فمًٌرا فلٌؤكل بالمعروؾ  ، أكل مال الٌتٌم عند الضرورة 
 .(ٕٔ)والحاجة إلٌه ، على وجه االستمراض منه فؤما على ؼٌر ذلن الوجه ، فؽٌر جابز له أكله"

ٌِْهْم{ ]النساء : لوله  ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم فَؤَْشِهُدوا َعلَ [،" أي: فإِذا سلمتم ِإلى ٙتعالى:}فَإِذَا َدفَْعتُْم إِلَ
 .(ٖٔ)الٌتامى أموالهم بعد بلوؼهم الرشد فؤشهدوا على ذلن لببل ٌجحدوا تسلمها"

 .(ٗٔ)لٌكون بٌِّنةَ فً دفع أموالهم إلٌهم" لال الماوردي:"
ِ أن ٌمٌم البٌِّنة على رّدِ المال إلٌه"لك لال الواحدي:" ًّ  .(٘ٔ)ً إْن ولع اختبلٌؾ أمكن الول
وهذا أمر هللا تعالى لؤلولٌاء أن ٌشهدوا على األٌتام إذا بلؽوا الحلم وسلموا  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙٔ)إلٌهم أموالهم ؛ لببل ٌمع من بعضهم ُجُحود وإنكار لما لبضه وتسلمه"

 ِ  .(2ٔ)[،" أي: وكفى باهلل محاسباً ورلٌباً"ٙ َحِسٌبًا { ]النساء : لوله تعالى:}َوَكفَى بِاَّللَّ
 .(1ٔ)ٌعنً:ال شاهد أفضل من هللا فٌما بٌنكم وبٌنهم" لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(5ٔ)محاسباً ومجازٌاً للمحسن والمسًء" لال الواحدي:أي:"
 .(ٕٓ)محاسبا فبل تخالفوا ما أمرتم به وال تتجاوزوا ما حد لكم" لال البٌضاوي: أي:"

                                                                                                                                                                               

 .1ٕ٘/2ص(:1٘52انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕ٘/2(:ص1٘51انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٙ٘-1ٕ٘/2(:ص1ٕٙٓ)-(1٘55انظر: األخبار الواردة فً ذلن فً تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .11٘-12٘/2(:ص1ٖٙٓ)-(1ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .11٘-12٘/2(:ص1ٖٙٓ، و)12٘/2(:ص1ٕٙ1)-(1ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .12٘/2(:ص1ٕٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
ٌمال: وفر ماله وفًرا: حاطه حتى ٌكثر وٌصٌر وافًرا ، ٌعنً :  . 5ٔ٘-5ٓ٘/2(:ص1ٖٙ1أخرجه الطبري) (2)

 أن ٌتؤثل ماال لنفسه وٌجمعه من مال ٌتٌمه.
 .5ٓ٘-15٘/2(:ص1ٖٙ٘)-(1ٖٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٓ٘/2(:ص1ٖٙ2انظر: تفسٌر الطبري)(5)
 .15٘-11٘/2(:ص1ٖٕٙأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖ٘-5ٕ٘/2(:ص1ٙ٘ٓ(، و)1ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٗ٘-5ٖ٘/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .٘٘ٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٕ٘الوجٌز: (٘ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2ٖٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .12ٔ/ٖ(:ص1ٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .ٕٕ٘الوجٌز: (5ٔ)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٓ)
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أي : وكفى باهلل محاسبا وشهًٌدا ورلٌبا على األولٌاء فً حال نظرهم  لال ابن كثٌر:"
لؤلٌتام ، وحال تسلٌمهم  لؤلموال : هل هً كاملة موفرة ، أو منموصة َمْبخوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها ؟ هللا عالم بذلن كله. ولهذا ثبت فً صحٌح مسلم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

َرن على اثنٌن ، وال تَِلٌَنَّ "ٌا أ با ذر ، إنً أران ضعٌفا ، وإنً أحب لن ما أحب لنفسً ، ال تَؤَمَّ
 .(ٕ)"(ٔ)«مال ٌتٌم
فدلَّت هذه اآلٌة، على أن الحجر ثابت على الٌتامى حتى ٌجمعوا  لال الشافعً:" 

ن سواء، إال خصلتٌن: البلوغ والرشد، فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة، الذكر واألنثى فً ذل
عز  -أن ٌحتلم الرجل، أو تحٌض المرأة لبل خمس عشرة سنة، فٌكون ذلن البلوغ، ودلَّ لول َّللاَّ 

ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم{، على أنهم إذا جمعوا البلوغ، والرشد، لم ٌكن ألحد أن ٌلً -وجل  : }فَاْدفَعُوا إِلَ
 علٌهم أموالهم، وكانوا أولى بوالٌة أموالهم من ؼٌرهم.

: الصبلح فً الدٌن حتى تكون الشهادة جابزة، وإصبلح المال، وإنما -وَّللاَّ أعلم  -لرشد وا
 .(ٖ)ٌعرؾ إصبلح المال بؤن: ٌختبر الٌتٌم، واالختبار ٌختلؾ بمدر حال المختَبر"

عن عطاء الخراسانً، عن ابن عباس فً هذه اآلٌة:}ومن كان ؼنٌا فلٌستعفؾ، روي  
[ لال: " فنسخ هللا عز وجل من ذلن الظلم ٙعروؾ{ ]النساء: ومن كان فمٌرا فلٌؤكل بالم

واالعتداء نسخ: }إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلما إنما ٌؤكلون فً بطونهم نارا وسٌصلون 
 .(٘). وروي عن الضحان نحوه(ٗ)[ "ٓٔسعٌرا{ ]النساء: 

ه منسوخ فهو بعٌد ال ولد رّد ابن العربً دعوى النسخ هنا ردا عنٌفا فمال: "أما من لال: إن
أرضاه، ألن هللا تعالى ٌمول: }فلٌؤكل بالمعروؾ{ وهو الجابز الحسن، ولال: }إن الذٌن ٌؤكلون 
أموال الٌتامى ظلما{ فكٌؾ ٌنسخ الظلم المعروؾ بل هو تؤكٌد له فً التجوٌز، ألنه خارج عن 

 .(ٙ)مؽاٌر له، وإذا كان المباح ؼٌر المحظور لم ٌصح دعوى النسخ فٌه"
 الفوائد:

 لبل دفع ماله إلٌه، إذ ال ٌدفع إلٌه المال إال بعد وجود الرشد. الٌتٌموجوب اختبار  -ٔ
 وجوب اإلشهاد على دفع المال إلى الٌتٌم بعد بلوؼه ورشده. -ٕ
 حرمة أكل مال الٌتٌم والسفٌه مطلماً. -ٖ
كان فمٌراً استمرض ورد  الوالً على الٌتٌم إن كان ؼنٌاً فبل ٌؤكل من مال الٌتٌم شٌباً، وإن -ٗ

عند الوجد والٌسار، وإن كان مال الٌتٌم ٌحتاج إلى أجٌر للعمل فٌه جاز للوفً أن ٌعمل بؤجرة 
 المثل.

 .أي: الحفٌظ، والكافً، والشهٌد، والمحاسب، «الحسٌب»إثبات اسمه تعالى-٘
مإلم.  :بمعنى ،هو المكافىء. فعٌل بمعنى: مفعل، كمولن: ألٌم لال الخطابً:"الحسٌب: 

تمول العرب: نزلت بفبلن فؤكرمنً وأحسبنً، أي: أعطانً ما كفانً حتى للت: حسبً. ومنه 
 :(2)لول الشاعر 

 ونمفً ولٌد الحً إن كان جابعا ... ونحسبه إن كان لٌس بجابع

                                                             

 .(1ٕٙٔصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)
، ونواسخ المرآن، ابن 5ٕ٘، والناسخ والمنسوخ للنحاس:1ٖٕ(:ص1ٖٗالناسخ والمنسوخ، للماسم بن سبلم) (ٗ)

 .ٕٓٗ/ٕجوزي:ابن ال
 .ٖٔٗ/ٕ، ونواسخ المرآن، البن الجوزي:ٕٔ/ ٕ( انظر: الدر المنثور ٘)
 .ٕٕ٘/ ٔ(انظر أحكام المرآن ٙ)
، منسوبان إلى أبً ٌزٌد العمٌلً، ونسبه فً اللسان مادة )حسب(، و 1ٙ، وذٌله: 11٘( البٌت فً: السمط : 2)

 )دوا( إلى امرأة من لشٌر.
، 2ٔ. وفً ؼرٌب المرآن ص ٗ/ 1، والعمد الفرٌد ٖٕٙوإصبلح المنطك ص وفً األساس )لفو( بدون نسبة. 

 .5ٗ، أي: نعطٌه ما ٌكفٌه حتى ٌمول: حسبً. وانظر أسماء هللا الحسنى للزجاج ص ٓٔ٘
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كمولهم: وزٌر، وندٌم: بمؽنى موازر ومنادم. ومنه  ،المحاسب :والحسٌب أٌضا بمعنى
 .(ٔ)"[ أي: محاسباٗٔ :]اإلسراء {كفى بنفسن الٌوم علٌن حسٌبا}: -سبحانه-لول هللا  
إن كان ٌرى  -إن كان أحدكم مادحا ال محالة؛ فلٌمل: أحسب كذا وكذا  جاء فً الحدٌث:" 

 .(ٕ)"، وحسٌبه هللا، وال ٌزكى على هللا أحد-أنه كذلن 
 المرآن

ا تََرَن اْلَواِلَداِن  َجاِل نَِصٌٌب ِمم  ا تََرَن اْلَواِلَداِن }ِللّرِ َواْْلَْلَربُوَن َوِللنَِّساِء نَِصٌٌب ِمم 
ا لَل  ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصٌبًا َمْفُروًضا )  [1({ ]النساء : 1َواْْلَْلَربُوَن ِمم 

 التفسٌر:
نصٌب شرعه هللا فٌما تركه الوالدان واأللربون من المال، للٌبل  -صؽاًرا أو كباًرا-للذكور 

 كثًٌرا، فً أنصبة محددة واضحة فرضها هللا عز وجل لهإالء، وللنساء كذلن.كان أو 
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:

وذلن أهل الجاهلٌة كانوا ال ٌورثون  أحدهما: أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر:"
 النساء وال الولدان الصؽار شٌبا، ٌجعلون المٌراث لذي األسنان من الرجال، فنزلت: }للرجال

 .(ٖ)نصٌب مما ترن الوالدان واأللربون{"
كانوا ال ٌورثون النساء فنزلت: }وللنساء نصٌب مما ترن  وفً السٌاق نفسه، لال لتادة:"

 .(ٗ)الوالدان واأللربون{"
نزلت فً أم كلثوم،  ، عن ابن عباس:"(ٙ)، وابن أبً حاتم(٘)وأخرج ابن المنذروالثانً: 

 .وٌد كان أحدهم زوجها واآلخر عم ولدها"وبنت أم كحلة، وثعلبة بن أوس، وس
فمالت: ٌا رسول هللا توفً زوجً، وتركنً وابنته، ولم نورث من  وزاد ابن المنذر:" 

ماله، فمال عم ولدها: ٌا رسول هللا ال تركب فرسا، وال تنكً عدوا وٌكسب علٌها وال تكسب 

وبنات لها ذمابم، فمالت ٌا ".لال ابن جرٌج: ولال آخرون: هً أم حجة، توفً زوجها، وتركها 
 .(2)رسول هللا: توفً زوجً وتركنً وبناتً، فلم نورث"

: }للرجال نصٌب مما ترن الوالدان -سبحانه -لوله وفً المعنى نفسه لال مماتل:"
واأللربون{، نزلت فً أوس بن مالن األنصاري وذلن أن أوس بن مالن األنصاري توفً وترن 

وترن ابنتٌن إحداهن صفٌة، وترن ابنً عمه عرفطة وسوٌد ابنً  ،(1)امرأته أم كحة األنصارٌة
وال ولداها شٌبا من المٌراث. وكان أهل الجاهلٌة ال ٌورثون النساء وال  فلم ٌعطٌاها»الحارث 

 -الولدان الصؽار شٌبا وٌجعلون المٌراث لذوي األسنان منهم، فانطلمت أم كحة وبناتها إلى النبً
لت: إن أباهن توفً، وإن سوٌد بن الحارث، وعرفطة منعاهن حمهن من المٌراث. فؤنزل فما -ملسو هيلع هللا ىلص
أخرجه أبو الشٌخ ابن حبان من طرٌك . و(5)فً أم كحة وبناتها:}للرجال نصٌب{" -عز وجل -هللا

 .(ٕٔ)، والثعلبً(ٔٔ)، وذكره الواحدي(ٓٔ)طرٌك الكلبً،

                                                             

 .2ٓ-5ٙ/ٔ( شؤن الدعاء:ٔ)
 .(ٖ( ، ومسلم )ٕٙٔٙرواه: البخاري )(ٕ)
 .12ٕ/ٖ(:ص1ٖٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
، و تفسٌر ابن 12ٕ/ٖ(:ص1ٗ٘ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)51٘/2(:ص1ٙ٘٘تفسٌر الطبري) (ٗ)

 .22٘/ٕ(:ص٘ٓٗٔالمنذر)
 .22٘/ٕ(:صٗٓٗٔتفسٌر ابن المنذر) (٘)
 .12ٕ/ٖ(:ص1ٗٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .22٘/ٕ(:صٗٓٗٔتفسٌر ابن المنذر) (2)
 ..11ٗ/ ٗابة:االسم بضم الكاؾ وتشدٌد الجٌم. انظر ترجمتها فً: اإلص(1)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٙٗ/ٕ، والفتح السماوي للمناوي:ٖ٘انظر: لباب النمول: (ٓٔ)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔانظر: أسباب النزول: (ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
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ا تََرَن اْلوَ  لوله تعالى: َجاِل نَِصٌٌب ِممَّ ا تََرَن }ِللّرِ اِلَداِن َواأْلَْلَربُوَن َوِللنَِّساِء َنِصٌٌب ِممَّ
نصٌب شرعه هللا فٌما تركه  -صؽاًرا أو كباًرا-للذكور  [، "2اْلَواِلَداِن َواألْلَربُوَن{ ]النساء : 

 .(ٔ)الوالدان واأللربون من المال وللنساء كذلن"
ٌِّت حصة م ن مٌراثه ، ولئلناث منهم حصة لال الطبري:أي:" للذكور من أوالد الرجل الم

 .(ٕ)منه ، من للٌل ما خلَّؾ بعده وكثٌره ، حصة مفروضة ، واجبةٌ معلومة مإلتة"
 .(ٖ)ٌعنً: حظا مما ترن الوالدان واأللربون" لال سعٌد بن جبٌر:"

كانت العرب ال تورث إال من طاعن بالرماح وزاد عن المال وحاز  لال الزجاج:"
أن حك المٌراث على ما ذكر من الفرض، وجاءت امرأة إلى  -عز وجل  -الؽنٌمة، فؤعلم هللا 

ومعها بنات لها توفً أبوهن وهو زوجها، ولد هم عما البنات بؤخذ المال فنزلت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
فً أوالدكم للذكر مثل حظ األنثٌٌن{ اآلٌة. فمال العمان: ٌا رسول هللا أٌرث من ال }ٌوصٌكم هللا 

: أعطٌا البنات الثلثٌن، -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌطاعن بالرماح وال ٌزود عن المال وال ٌحوز الؽنٌمة؟فمال 
ما؟ فؤمرهما الثمن، وما بمً فلكما، فماال: فمن ٌتولى المٌام بؤمره -وهً أمهن  -وأعطٌا الزوجة 

 .(ٗ)أن ٌتولٌا ذلن" -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
هذا حٌن بٌن هللا فرابض الموارٌث، نزلت آٌة الموارٌث لبل هذه  لال ابن أبً زمنٌن:"

اآلٌة، وهً بعدها فً التؤلٌؾ؛ وكان أهل الجاهلٌة ال ٌعطون النساء من المٌراث، وال الصؽٌر 
 .(٘)ؾ وٌنفع وٌدفع، فجعل هللا لهم من ذلن"شٌبا، وإنما كانوا ٌعطون من ٌحتر

 .(ٙ)}األلربون{، هم المتوارثون من ذوى المرابات دون ؼٌرهم" لال الزمخشري:"
ا لَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر{ ]النساء :  [، " أي: سواء كانت التركة للٌلة أو 2لوله تعالى: }ِممَّ

 .(2)كثٌرة"
 .(1)ٌعنً: من المٌراث" لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(5)ممطوعا واجبا"[، "أي: نصٌبا 2} َنِصًٌبا َمْفُروًضا{ ]النساء :  لوله تعالى:
مفروضا  . وروي عنه أٌضا:"(ٓٔ)لال الضحان: "}نصٌبا مفروضا{ ذلن ولفا معلوما "

 .(ٔٔ)لال: وفٌا"
 .(ٖٔ)"، معلوما(ٕٔ)"لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: حظا

 .(ٗٔ)مإلتة"لال الطبري:أي:" حصة مفروضة، واجبةٌ معلومة 
 .(٘ٔ)موجبا فرضه هللا. أي أوجبه" لال ابن لتٌبة:ٌعنً:"

ٌعنً: حظا مفروضا، ٌعنً: معلوما، فؤخذت أم كحة الثمن وبناتها الثلثٌن  لال مماتل:"
 .(ٙٔ)وبمٌته لسوٌد وعرفطة"

                                                             

 .21التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51٘/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .12ٕ/ٖ(:ص1ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 ، وانظر: الخبر فً سبب نزول اآلٌة..٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .2ٙٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .12ٕ/ٖ(:ص1ٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٙٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .21٘/ٕ(:صٙٓٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .12ٕ/ٖ(:ص1ٗ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .12ٕ/ٖ(:ص1ٗ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .12ٖ/ٖ(:ص1ٗ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .51٘/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٔٔؼرٌب المرآن: (٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
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نَِصٌبًا } أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَن  حظا معلوما واجبا، نظٌرها فٌما لال: لال الثعلبً:أي:"
 .(ٔ)["1َٔٔمْفُروًضا{ ]النساء : 

هذا منصوب على الحال، المعنى لهإالء أنصبة على ما ذكرناها فً حال  لال الزجاج:" 
:}للرجال نصٌب مما ترن الوالدان واأللربون  -جل ثناإه  -الفرض، وهذا كبلم مإكد ألن لوله 

 .(ٕ)وللنساء نصٌب. . .{، معناه: إن ذلن مفروض لهن"
الراؼب:" المفروض: الممطوع بإٌجابه، والفرض الحز فً شٌةرالموس، والفرضة  لال 

ممطع الماء، إما اعتبارا بمطع الماء أو لطعرالخصومة فٌه،وبعض الفمهاء فرق بٌن الفرض 
والواجب، فجعل الفرض أخص،رولال: إنه ٌمتضً فارضا، والواجب ال ٌمتضٌه، لال: ولذلن 

 .(ٖ)ى هللا،روال ٌمال: فرض علٌه"ٌمال: ثواب المطٌعٌن واجب عل
لال أبو عبٌدة:" }نصٌبا مفروضا{ نصب على الخروج من الوصؾ " ولال بعضهم فً  

لوله جل وعز: }نصٌبا مفروضا{ نصب، وإنما جعله نصبا، جعل ذلن لهم نصٌبا مفروضا، 
 .(ٗ)وانتصابه كانتصاب }كتابا مإجبل{"
: }للرجال -عز وجل  -صٌة للوارث؛ ألنه لال داللة نسخ الو لال الماترٌدي: وفً اآلٌة "

نصٌب مما ترن الوالدان واأللربون وللنساء نصٌب. . .{، إلى لوله: }مفروضا{، أي: معلوما 
 .(٘)بما أوجب فً كل لبٌل"

ٌِْن َواأْلَْلَربٌَِن{ أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: " ًٌْرا اْلَوِصٌَّةُ ِلْلَواِلَد }إِْن تََرَن َخ
 ، لال:(ٙ)

 .(2)نسختها هذه اآلٌة: }للرجال نصٌب مما ترن الوالدان واأللربون{ اآلٌة "
لد زعم بعض من لل علمه وعزب فهمه من المتكلمٌن فً الناسخ  لال ابن الجوزي:" 

والمنسوخ، أن هذه اآلٌة نزلت فً إثبات نصٌب النساء مطلما من ؼٌر تحدٌد، ألنهم كانوا ال 
 .(1)ٌورثون النساء ثم نسخ ذلن بآٌة الموارٌث

ت آٌة وهذا لول مردود فً الؽاٌة وإنما أثبتت هذه اآلٌة مٌراث النساء فً الجملة وثب
 .(5)الموارٌث ممداره وال وجه للنسخ بحال"

 الفوائد:
 بٌان علة المٌراث، وهً المرابة.-ٔ
 عموم المرابة كٌفما تصرفت من لرب أو بعد. -ٕ
إجمال النصٌب المفروض، فبٌّن هللا سبحانه وتعالى فً آٌة الموارٌث خصوص المرابة -ٖ

وإبطاال لذلن الرأي الفاسد، حتى ولع البٌان وممدار النصٌب، وكان نزول هذه اآلٌة توطبة للحكم 
 الشافً بعد ذلن على سٌرة هللا وسنته فً إبطال آرابهم وسنتهم.

 المرآن
ْعُروفًا }َوإِذَا َحَضَر اْلِمْسَمةَ أُولُو اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌُن فَاْرُزلُوهُْم ِمْنهُ َولُولُوا لَُهْم لَْواًل مَ 

 [1 ({ ]النساء :1)

 التفسٌر:

                                                             

 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٓٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .21٘/ٕ(:ص2ٓٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .ٖٓ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .1ٓٔسورةالبمرة :  (ٙ)
 .2ٙ٘/ٕ(:صٖٓٗٔتفسٌر ابن المنذر) (2)
لم ٌذكر هذه الدعوى الواهٌة فً أمهات كتب النسخ إال عند هبة هللا بن سبلمة فمد ذكرها بدون عزوها إلى (1)

 .ٖٔوالمنسوخ ص: أحد، وبدون ذكر دلٌل لها. انظر: الناسخ 
 .ٕٖٗ/ٕنواسخ المرآن: (5)
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وإذا حضر لسمةَ المٌراث ألارُب المٌت ممن ال حكَّ لهم فً التركة، أو حضرها من مات 
آباإهم وهم صؽار دون سن البلوغ، أو َمن ال ٌملكون ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم فؤعطوهم شٌبًا من 

ٌر فاحش المال على وجه االستحباب لبل تمسٌم التركة على أصحابها، ولولوا لهم لوال حسنًا ؼ
 وال لبٌح.

 فً سبب نزول اآلٌة:
أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر، لال: "كان الرجل ٌنفك على جاره ولرابته، فإذا 

 .(ٔ)مات حضروا، لال ولٌه: ما نملن منه شٌبا، فؤمرهم هللا أن ٌمولوا لوال معروفا"
[، " وإذا 1ْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌُن{]النساء : لوله تعالى: }َوإِذَا َحَضَر اْلِمْسَمةَ أُولُو اْلمُْربَى َوا 

حضر لسمة التركة ألارُب المٌت ممن ال حكَّ لهم فً التركة، أو حضرها من مات آباإهم وهم 
 .(ٕ)صؽار دون سن البلوغ، أو َمن ال ٌملكون ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم"

المربى{، ٌعنً: لرابة ٌعنً: لسمة الموارٌث فٌها تمدٌم، وإذا حضر }أولوا  لال مماتل:" 
 .(ٖ)المٌت، والٌتامى والمساكٌن لسمة الموارٌث"

ٌعنً: لسمة التركة فً موارٌث إذا حضرها من ال ٌرث المٌت من  لال السمعانً: 
 .(ٗ)ألاربه، أو الٌتامى، والمساكٌن"

المسمة الوصٌة، جعل هللا للمٌت جزء من ماله ٌوصً به لمن ٌشاء إلى  لال ابن زٌد:" 
 .(٘)من ال ٌرثه"

 .(ٙ)}أولو المربى{: الذٌن ال ٌرثون" لال البؽوي:" 
[، أي:" فؤعطوهم شٌباً من هذه التركة تطٌٌباً 1لوله تعالى: } فَاْرُزلُوهُْم ِمْنهُ{ ]النساء : 

 .(2)لخاطرهم"
، هذه لبل لسمة (1)هم من المٌراث وإن لل ولٌس بمولتٌعنً فؤعطو لال مماتل:"

 .(5)الموارٌث"
 .(ٓٔ)أي: فارضخوا لهم من المال لبل المسمة" لال البؽوي:" 
أي أعطوهم شٌبا من المال الممسوم المدلول علٌه بالمسمة ولٌل  لال أبو السعود:" 

لطوابؾ المذكورة وتصدلا الضمٌر لما وهو أمر ندب كلؾ به البالؽون من الورثة تطٌٌبا لموب ا
 .(ٔٔ)علٌهم ولٌل أمر وجوب"

أي: أعطوهم ما تٌسر من هذا المال الذي جاءكم بؽٌر كد وال تعب، وال  لال السعدي:"
عناء وال نََصب، فإن نفوسهم متشوفة إلٌه، وللوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما ال ٌضركم 

 .(ٕٔ)وهو نافعهم"
أن ٌرزق من المسمة أولو المربى،  -عز وجل  -فؤمر َّللاَّ  لال اإلمام الشافعً:" 

والٌتامى، والمساكٌن )الحاضرون الِمسمة( ولم ٌكن فً األمر فً اآلٌة أن ٌرزق من المسمة من 
 مثلهم فً المرابة، والٌتم، والمسكنة، ممن لم ٌحضر.

                                                             

 .12ٙ/ٖ(:ص1ٙٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٕ، وصفوة التفاسٌر:21التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .55ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1٘/ٔتفسٌر المرآن من الجامه البن وهب: (٘)
 . 2ٓٔ/ٕتفسٌر البؽوي:(ٙ)
 .1ٖٕفاسٌر:صفوة الت(2)
 .أى لٌس هنان توفٌت لئلعطاء لبل المسمة أو بعدها فٌجوز إعطاء األلارب لبل تمسٌم التركة أو بعده(1)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 . 2ٓٔ/ٕتفسٌر البؽوي:(ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .٘ٙٔتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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كان وبهذا أشباه وهً: أن تُضٌؾ من جاءن، وال تُضٌؾ من لم ٌمصد لصدن، ولو 
محتاجاً، إال أن تتطوع، ولال لً بعض أصحابنا: لسمة المٌراث. ولال بعضهم: لسمة المٌراث 
، أن ٌعطوا ما طاب به نفس المعطً، وال ٌولّت، وال  ًَّ وؼٌره من الؽنابم، فهذا أوسع وأحبُّ إل

 .(ٔ)ٌحرمون"
ذلن ثم لال}فارزلوهم منه{، ألن معناه المال والمٌراث فذكر على  لال األخفش:"

 .(ٕ)المعنى"
لال الشنمٌطً:" ووصؾ بعض خلمه بؤنه ٌفعل الرزق أٌضا، لال: }وإذا حضر المسمة 

[، ولال: }وعلى المولود له 1أولوا المربى والٌتامى والمساكٌن فارزلوهم منه{ ]النساء: آٌة 
[، ورزق هللا لخلمه لٌس كرزق الناس بعضهم لبعض، فبٌن الفعل ٖٖٕرزلهن{ ]البمرة: آٌة 

 .(ٖ)الفعل من المنافاة كمثل ما بٌن الذات والذات"و
[،أي:" ولولوا لهم لوال حسنًا ؼٌر 1لوله تعالى: }َولُولُوا لَُهْم لَْواًل َمْعُروفًا{ ]النساء : 

 .(ٗ)فاحش وال لبٌح"
 .(٘)أي: لولوا لهم: بورن فٌكم" لال السمعانً:" 
طوهم وٌعتذروا من ذلن وال ٌمنوا وهو أن ٌدعوا لهم وٌستملوا ما أع لال أبو السعود:" 
 .(ٙ)علٌهم"

ٌردوهم ردًّا جمٌبل بمول حسن ؼٌر فاحش وال لبٌح، وكان الصحابة  لال السعدي:أي:" 
ن علٌها، ونظر إلى  -إذا بدأت باكورة أشجارهم-رضً هللا عنهم  أتوا بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبرَّ

بشدة تشوفه لذلن، وهذا كله مع إمكان اإلعطاء، فإن لم أصؽر ولٌد عنده فؤعطاه ذلن، علما منه 
 .(2)فلٌمولوا لهم }لَوال َمْعُروفًا{" -لكونه حك سفهاء، أو ثَم أهم من ذلن-ٌمكن ذلن 

لال أن ٌرضخوا أللاربهم إن كان الورثة كبارا، وإن كانوا صؽارا لال  لال مجاهد:"

 .(1)الوصً: هم صفار ولست أملن منه شٌبا"
إن كانت الورثة صؽارا فلٌمل أولٌاء الورثة ألهل هذه المسمة:  -سبحانه -ٌمول مماتل:"لال 

وإن ماتوا وورثناهم  -عز وجل -إن بلؽوا أمرناهم أن ٌدفعوا حمكم وٌتبعوا وصٌة ربهم
 .(5)وأعطٌناكم حمكم فهذا المول المعروؾ ٌعنً العدة الحسنة"

 [ أربعة تؤوٌبلت:1َمْعُروفًا{ ]النساء :  وفً لوله تعالى: }َولُولُوا لَُهْم لَْوالً 
أحدها: أن ٌمول لهم الولً حٌن ٌعطٌهم: ٌرزلكم هللا: ٌعٌنكم هللا وٌرضخ لهم من الثمار، 

 . (ٓٔ)رواه سالم األفطس، عن ابن جبٌر
والثانً: أن ٌمول الولً: إنه مال ٌتامى، وما لً فٌه شًء، رواه أبو بشر عن ابن 

 .(ٔٔ)جبٌر
ى عن ابن جبٌر، لال: إن كان المٌت أوصى لهم بشًء أنفذت لهم وفً رواٌة أخر

وصٌتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانوا صؽارا، لال ولٌهم: إنً لست أملن هذا 

                                                             

 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٗ٘/ٕالعذب النمٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر: (ٖ)
 .21التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .55ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .]بتصرؾ بسٌط[..٘ٙٔتفسٌر السعدي: (2)
 .15تفسٌر سفٌان الثوري: (1)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .12ٙ/ٖ(:ص1ٙٙٗتفسٌر ابن ابً حاتم)انظر: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔٔ)



ٕٔٔ 
 

 (ٖ)، ومماتل بن حٌان(ٕ)، وروي عن إبراهٌم(ٔ)المال، إنما هو للصؽار، فذلن المول المعروؾ
 نحو ذلن. 

لحسنة، وهو أن ٌمول لهم أولٌاء الورثة: إن هإالء الورثة صؽار، فاذا والثالث: أنه العدة ا
 . (ٗ)بلؽوا أمرناهم أن ٌعرفوا حمكم. رواه عطاء بن دٌنار، عن ابن جبٌر

والرابع: أنهم ٌعطون من المال، وٌمال لهم عند لسمة األرضٌن والرلٌك: بورن فٌكم، 
 . (٘)وهذا المول المعروؾ

"أدركنا الناس ٌفعلون على على المرابات والمساكٌن. والٌتامى من لال الحسن والنخعً: 
. لال الزجاج:" ٌعنٌان الورق، والذهب، فإذا لسم الورق والذهب وصارت المسمة إلى (ٙ)العٌن"

 .(2)األرضٌن والرلٌك وما أشبه ذلن؛ لالوا لهم لوال معروفا. كانوا ٌمولون لهم: بورن فٌكم"
 وفٌه ثبلثة ألوال:ذه اآلٌة ، هل هو محكم أو منسوخ ؟ أهل التؤوٌل فً حكم هولد 

، (ٔٔ)، والشعبً(ٓٔ)، وإبراهٌم(5)، ومجاهد(1)أحدها: أنها ثابتة الحكم. لاله ابن عباس
 .(ٙٔ)، وٌحٌى بن ٌعمر(٘ٔ)، والزهري(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)، ومنصور(ٕٔ)والحسن

وهما ولٌَّان ، أحدهما ٌرث ، هذه اآلٌة ٌتهاون بها الناس. لال ، لال سعٌد بن جبٌر: "
واآلخر ال ٌرث. والذي ٌرث هو الذي أمر أن ٌرزلهم لال ، ٌعطٌهم لال ، والذي ال ٌرث هو 

 .(2ٔ)الذي أمر أن ٌمول لهم لوال معروفا. وهً محكمة ولٌست بمنسوخة"
 .(1ٔ)هً ثابتة ، ولكن الناس بخلوا وشحوا" ولال الحسن:"

، فؤمر بشاة فذبحت وصنع طعاًما ، ألجل هذه اآلٌة ،  أنه َوِلً وصٌة وُروي عن عبٌدة:"
 .(5ٔ)ولال ، لوال هذه اآلٌة لكان هذا من مالً"

، وأبً (ٕٓ)والثانً: أنها منسوخة بآٌة الموارٌث ، وهذا لول لتادة ، وسعٌد بن المسٌب
 ، والفمهاء.(ٖٕ)، وابن عباس فً إحدى الرواٌات(ٕٕ)، والضحان(ٕٔ)مالن

                                                             

 .12ٙ/ٖ(:ص1ٙ2ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .12ٙ/ٖ(:ص1ٙ1ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .12ٙ/ٖ(:ص1ٙ2ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .2ٖ٘/ٔ، وانظر: زاد المسٌر:ٙٔ/ٕمعانً المرآن للزجاج: (ٙ)
 .ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٓٙ٘/2(:ص1ٙ٘5(، و)1ٙ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5-1/1(:ص1ٙ25(، و)1ٕٙٙ، و)ٓٙ٘/2(،:ص1ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1/1(:ص1ٖٙٙ، و)ٓٙ٘/2(:ص1ٙٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1/1(:ص1ٖٙٙ، و)ٓٙ٘/2(:ص1ٙٙٓي)انظر: تفسٌر الطبر (ٔٔ)
 .1/5(:ص1ٙ2ٖ، و)1/1(:ص1ٙٙ1، و)1/1(:ص1ٙٙ2انظر: تفسٌر: الطبري)(ٕٔ)
 .1/1(:ص1ٙٙ1انظر: تفسٌر: الطبري)(ٖٔ)
 .1/1(:ص1ٙٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1/5(:ص1ٙ2ٔانظر: تفسٌر: الطبري)(٘ٔ)
 .1/5(:ص1ٙ2ٕانظر: تفسٌر: الطبري)(ٙٔ)
 .1/1(:ص1ٙٙ٘أخرجه الطبري) (2ٔ)
 .1/1(:ص1ٙٙ2أخرجه الطبري)(1ٔ)
 .2ٔ/1(:ص12ٓٗأخرجه الطبري) (5ٔ)
 .1/5(:ص1ٙ2٘انظر: تفسٌر: الطبري)(ٕٓ)
 .ٓٔ/1(:ص1ٙ22انظر: تفسٌر: الطبري)(ٕٔ)
 .ٓٔ/1(:ص1ٙ1ٓانظر: تفسٌر: الطبري)(ٕٕ)
 .ٓٔ/1(:ص1ٙ25انظر: تفسٌر: الطبري)(ٖٕ)



ٕٕٔ 
 

ٌَْمْن ذُِكَر وفٌَِمْن َحَضَر،  الثالث: أن المراد بها ى بها أن تفرق فِ وصٌة المٌت التً وصَّ
، و عبد هللا بن عبد الرحمن بن (ٔ)فٌكون ثبوت حكمها على ؼٌر الوجه األول. وهو لول عابشة

 .(ٗ)، وسعٌد بن المسٌب فً لوله اآلخر(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)أبً بكر
فً الوارث إذا كان صؽٌراً هل ٌجب واختلؾ َمْن لال: بثبوت حكمها على الوجه األول 

 على ولٌَّه إخراجها من سهمه على لولٌن:
 ، وٌمول الولً لهم لوالً معروفاً. (ٙ)، وسعٌد(٘)أحدهما: ٌجب، وهو لول ابن عباس 

 .(1)، والحسن(2)والثانً: أنه حك واجب فً أموال الصؽار على األولٌاء ، وهو لول عبٌدة 
 .(1)والحسن

"وإنما عنى بها الوصٌة ألولً  أن هذه اآلٌة محكمة ؼٌر منسوخة،  -وهللا أعلم-والراجح
 .(5)لربى الموصً وعنى بالٌتامى والمساكٌن : أن ٌمال لهم لول معروؾ"

لال ابن العربً:"وأكثر ألوال المفسرٌن أضؽاث وآثار ضعاؾ، والصحٌح أنها مبٌنة 
اركة لمن ال نصٌب له منهم بؤن ٌسهم لهم من التركة استحماق الورثة لنصٌبهم، واستحباب المش

 وٌذكر لهم من المول ما ٌإنسهم وتطٌب به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهٌن: 
أحدهما: أنه لو كان فرضا لكان ذلن استحمالا فً التركة ومشاركة فً المٌراث ألحد 

 وجه التكلٌؾ.الجهتٌن معلوم ولآلخر مجهول؛ وذلن منالض للحكمة وإفساد ل
الثانً: أن الممصود من ذلن الصلة، ولو كان فرضا ٌستحمونه لتنازعوا منازعة 

 .(ٓٔ)المطٌعة"
"أن ما روى –ولال الحافظ فً الفتح وهو ٌنالش اآلثار المروٌة عن ابن عباس فً الباب 

وهو المعتمد  -وهو إحكام اآلٌة  -البخاري عن ابن عباس من طرٌك عكرمة وسعٌد بن جبٌر 
علٌه وبمٌة الرواٌات كلها وردت من أوجه ال ٌعتمد علٌها، والذي ثبت عن ابن عباس فً الباب 

 .(ٔٔ)إحكام اآلٌة ال نسخها"
وفً السٌاق نفسه لال الزجاج:" ولد أجمعوا أن األمر بالمسمة من المٌراث للمرابة 

لى ما أجمع علٌه، والمساكٌن والٌتامى لد أمر بهما، ولم ٌجمعوا على نسخها، واألمر فً ذلن ع
 .(ٕٔ)وهللا أعلم"
 الفوائد:

  .أحكام هللا الحسنة الجلٌلة الجابرة للملوب ضمن هذه اآلٌةأن -ٔ
اآلٌة: تضمنت ، إذ وجوب النصح واإلرشاد للمحتضر حتى ال ٌجور فً وصٌته عند موته-ٕ

ٌحٌؾ فً إرشاد هللا تعالى للمإمن الذي ٌحضر مرٌضاً على فراش الموت بؤن ال ٌسمح له أن 
الوصٌة بؤن ٌوصً لوارث أو ٌوصً بؤكثر من الثلث أو ٌذكر دٌناً لٌس علٌه، وإنما ٌرٌد 

 .حرمان الورثة

                                                             

 .1ٔ٘-1ٓ٘/ٕ(:صٗٔٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .1ٔ٘-1ٓ٘/ٕ(:صٗٔٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٕ)
 .ٔٔ/1(:ص1ٙ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٔٔ/1(:ص1ٙ1٘)-(1ٙ1ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٙٔ/1(:ص12ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٔ/1(:ص12ٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٔ-2ٔ/1(:ص12ٓٗ، و)2ٔ/1(:ص12ٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٔ/1(:ص12ٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٔ/1تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٗ/ٔأحكام المرآن: (ٓٔ)
 . ٕٓٔ/ 5فتح الباري (ٔٔ)
 .ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)



ٕٖٔ 
 

أن كل من له تطلع وتشوؾ إلى ما حضر بٌن ٌدي اإلنسان، ٌنبؽً له أن ٌعطٌه منه ما تٌسر، -ٖ
جلسه معه، ولٌناوله لممة أو لممتٌن، أو كما كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:" إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، فلٌ

 .(ٔ)أكلة أو أكلتٌن، فإنه ولً حره ودخانه"
أتوا بها  -إذا بدأت باكورة أشجارهم-وكان الصحابة رضً هللا عنهم لال الشٌخ السعدي:" 

لذلن،  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبرن علٌها، ونظر إلى أصؽر ولٌد عنده فؤعطاه ذلن، علما منه بشدة تشوفه
 .(ٕ)"وهذا كله مع إمكان اإلعطاء

 المرآن
َ َوْلٌَمُولُو ٌِْهْم فَْلٌَت مُوا ّللا  ٌ ةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَ ا لَْواًل َسِدًٌدا }َوْلٌَْخَش ال ِذٌَن لَْو تََركُوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُّرِ

 [1({ ]النساء : 1)

 التفسٌر:
أبناء صؽاًرا ضعافًا خافوا علٌهم الظلم والضٌاع،  وْلٌََخِؾ الذٌن لو ماتوا وتركوا من خلفهم

فلٌرالبوا هللا فٌمن تحت أٌدٌهم من الٌتامى وؼٌرهم، وذلن بحفظ أموالهم، وحسن تربٌتهم، وَدْفع 
 األذى عنهم، ولٌمولوا لهم لوال موافما للعدل والمعروؾ.

 فً سبب نزول اآلٌة: 
عن ابن عباس، لال:"فهذا فً الرجل ، (ٗ)، وابن المنذر(ٖ)أخرج الطبري، وابن أبً حاتم

ٌحضره الموت فٌسمعه ٌوصً بوصٌة تضر بورثته ، فؤمر هللا سبحانه الذي سمعه أن ٌتمً هللا 
وٌوفمه وٌسدده للصواب ، ولٌنظر لورثته كما كان ٌحب أن ٌُصنع لورثته إذا خشً علٌهم 

 .(٘)الضٌَّعة"
ٌِْهْم{ ]النساء : }َوْلٌَْخَش الَِّذٌَن لَْو تََرُكولوله تعالى:  ٌَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَ ا ِمْن َخْلِفِهْم ذُّرِ

وْلٌََخِؾ الذٌن لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صؽاًرا ضعافًا خافوا علٌهم الظلم  [،أي:"5

 .(ٙ)والضٌاع"
أوالدا صؽارا، }خافوا علٌهم{الفمر،هذا فً الرجل ٌحضره  لال البؽوي:"}ضعافا{،أي: 

الموت، فٌمول من بحضرته: انظر لنفسن فإن أوالدن وورثتن ال ٌؽنون عنن شٌبا، لدم لنفسن، 
أعتك وتصدق وأعط فبلنا كذا وفبلنا كذا، حتى ٌؤتً على عامة ماله، فنهاهم هللا تعالى عن ذلن، 

ال ٌزٌد فً وصٌته على الثلث، وال ٌجحؾ بورثته كما لو وأمرهم أن ٌؤمروه أن ٌنظر لولده و
كان هذا المابل هو الموصً ٌسره أن ٌحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، وال ٌدعهم عالة 

 .(2)مع ضعفهم وعجزهم"
، لوله:}ذرٌة ضعافا{، (1)لوله: }من خلفهم{، ٌعنً: من بعد موتهم" لال سعٌد بن جبٌر:" 

،"لوله :}خافوا علٌهم{، ٌعنً: (ٓٔ)ٌعنً: "عجزة ال حٌلة لهم" ،(5)ضعافا{، لال: ذرٌة ضعفاء"
 .(ٔٔ)على ولد المٌت الضٌعة كما ٌخافون على ولد أنفسهم"

ٌْؾ والجور   لال لتادة:" ٌمول:من حضر مٌتًا فلٌؤمره بالعدل واإلحسان ، ولٌنهه عن الَح
 .(ٔ)الموتفً وصٌته ، ولٌخش على عٌاله ما كان خابفًا على عٌاله لو نزل به 

                                                             

، و (2ٕ٘٘(،والبخاري)2ٕٗٓ، والدارمً)ٖٓٗ/ٕ(:ص5٘٘ٗ، و)5ٓٗ/ٕ(: ص5ٕ5ٙأخرجه أحمد:) (ٔ)
(٘ٗٙٓ.) 
 .٘ٙٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .122/ٖ(:ص12ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٗ٘/ٕ(:صٕ٘ٗٔتفسٌر ابن المنذر) (ٗ)
 .5ٔ/1(:ص12ٓ2تفسٌر الطبري) (٘)
 .21التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (2)
 .122/ٖ(:ص12ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .122/ٖ(:ص12ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .122/ٖ(:ص12ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .122/ٖ(:ص12ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)



ٕٔٗ 
 

ٌعنً: الرجل ٌحضره الموت فٌمال له: تصدق من مالن، وأعتك،  لال ابن عباس:" 
وأعط منه فً سبٌل هللا، فنهوا أن ٌؤمروا بذلن، ٌعنً: أن من حضر منكم مرٌضا عند الموت 
فبل ٌؤمره أن ٌنفك ماله فً العتك أو فً الصدلة أو فً سبٌل هللا، ولكن ٌؤمره أن ٌبٌن ماله وما 

ه من دٌن، وٌوصً من ماله لذوي لرابته الذٌن ال ٌرثون، ٌوصً لهم بالخمس أو الربع، علٌ
ٌمول: ألٌس أحدكم إذا مات وله ولد ضعاؾ، ٌعنً: صؽارا أن ٌتركهم بؽٌر مال، فٌكونون عٌاال 
على الناس، وال ٌنبؽً لكم أن تؤمروه بما ال ترضون به ألنفسكم وال أوالدكم، ولكن لولوا الحك 

 .(ٕ)ن"من ذل
ولال الكلبً: "هذا الخطاب لوالة الٌتامى ٌمول: من كان فً حجره ٌتٌم فلٌحسن إلٌه  

 .(ٖ)ولٌؤت إلٌه فً حمه ما ٌجب أن ٌفعل بذرٌته من بعده"
لال أبو السعود:" أمر لؤلوصٌاء بؤن ٌخشوا هللا تعالى وٌتموه فً أمر الٌتامى فٌفعلوا بهم  

ما ٌحبون أن ٌفعل بذرارٌهم الضعاؾ بعد وفاتهم أو لمن حضر المرٌض من العواد عند 
اإلٌصاء بؤن ٌخشوا ربهم أو ٌخشوا أوالد المرٌض وٌشفموا علٌهم شفمتهم على أوالدهم فبل 

بهم بصرؾ المال عنهم أو للورثة بالشفمة على من حضر المسمة من ضعفاء  ٌتركوه أن ٌضر
األلارب والٌتامى والمساكٌن متصورٌن أنهم لو كانوا أوالدهم بموا خلفهم ضعافا مثلهم هل 
ٌجوزون حرمانهم أو للموصٌن بؤن ٌنظروا للورثة فبل ٌسرفوا فً الوصٌة ولو بما فً حٌزها 

الذٌن حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن ٌخلفوا ورثة ضعافا صلة للذٌن على معنى ولٌخش 
خافوا علٌهم الضٌاع وفً ترتٌب األمر علٌه إشارة إلى الممصود إلى الممصود منه والعلة فٌه 
وبعث على النساء الترحم وأن ٌحب ألوالد ؼٌره ما ٌحب ألوالد نفسه وتهدٌد للمخالؾ بحال 

 .(ٗ)أوالده"
بإمالة العٌن، وكذلن }خافوا{، بإمالة الخاء، واختلؾ عنه فً ولرأ حمزة وحده }ضعفا{ 

اإلمالة، فروى عنه عبٌد هللا بن موسى }ضعفا{ بالفتح، وروى خلؾ عن سلٌم بن عٌسى عنه 
 .(٘)بالكسر

َ َوْلٌَمُولُوا لَْواًل َسِدًٌدا { ]النساء :  ٌَتَّمُوا َّللاَّ [، أي: "فلٌتموا هللا فً أمر 5لوله تعالى:} فَْل
 .(ٙ)ولٌمولوا لهم لوال موافما للعدل والمعروؾ"لٌتامى، ا

 .(2)ٌعنً عدال فلٌؤمره بالعدل فً الوصٌة فبل ٌحرفها وال ٌجر فٌها" لال مماتل:"
أي: عدال، والسدٌد: العدل، والصواب من المول، وهو أن ٌؤمره بؤن ٌتصدق  لال البؽوي:"

 .(1)بما دون الثلث وٌخلؾ البالً لولده"
أي: سدادا، موافما للمسط والمعروؾ. وأنهم ٌؤمرون من ٌرٌد الوصٌة على  ي:"لال السعد

 .(5)أوالده بما ٌحبون معاملة أوالدهم بعدهم"
 .(ٓٔ)ٌمولوا للمٌت إذا جلسوا إلٌه لوال سدٌدا لال سعٌد بن جبٌر:"

ٌعوده لال: ٌا وثبت فً الصحٌحٌن: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما دخل على سعد بن أبً ولاص 
رسول هللا، إنً ذو مال وال ٌرثنً إال ابنة، أفؤتصدق بثلثً مالً؟ لال: "ال". لال: فالشطر؟ لال: 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓ/1(:ص12ٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .122/ٖ(:ص1ٙ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .2ٕٕانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .1ٖٕ، وصفوة التفاسٌر:21انظر: التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .٘ٙٔتفسٌر السعدي: (5)
 .122/ٖ(:ص12٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)



ٕٔ٘ 
 

"ال". لال: فالثلث؟ لال: "الثلث، والثلث كثٌر". ثم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنن أن تذر ورثتن أؼنٌاء 
 .(ٔ)خٌر من أن تذرهم عالة ٌتكففون الناس"

الصحٌح أن ابن عباس لال: "لو أن الناس ؼضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول هللا  وفً
 . (ٕ)«"الثلث، والثلث كثٌر»ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

لال ابن كثٌر:" لال الفمهاء: إن كان ورثة المٌت أؼنٌاء استحب للمٌت أن ٌستوفً الثلث 
 .(ٖ)فً وصٌته وإن كانوا فمراء استحب أن ٌنمص الثلث"

أمرهم بالتموى التً هً ؼاٌة الخشٌة بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدأ  لال أبو السعود:"
والمنتهى إذ النفع لؤلول بدون الثانً ثم أمرهم بان بمولوا للٌتامى مثل ما ٌمولون ألوالودهم 
بالشفمة وحسن األدب أو للمرٌض ما ٌصده عن اإلسراؾ فً الوصٌة وتضٌٌع الورثة وٌذكره 

ة وكلمة الشهادة أو لحاضري المسمة عذرا ووعدا حسنا أو ٌمولوا فً الوصٌة ماال ٌإدي التوب
 .(ٗ)إلى تجاوز الثلث"

ٌَّةً ِضعَافًا َخافُوا ولد اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر اآلٌة }َوْلٌَْخَش الَِّذٌَن لَْو تََركُوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُّرِ
 َ ٌِْهْم فَْلٌَتَّمُوا َّللاَّ  [، على أربعة ألوال:5َوْلٌَمُولُوا لَْواًل َسِدًٌدا{ ]النساء : َعلَ

ً ٌوصً فً ماله أن ٌؤمروه بتفرٌك ماله  ٌتا أحدها : أن معناه: ولٌحذر الذٌن ٌحضرون مَّ
وصٌة فٌمن ال ٌرثه ولكن لٌؤمروه أن ٌبمى ماله لولده ، كما لو كان هو الموصً آلثر أن ٌبمة 

 .(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)، والسدي(2)، ومجاهد(ٙ)، ولتادة(٘)عباسماله لولده ، وهذا لول ابن 
والثانً : أن معناه ولٌحذر الذٌن ٌحضرون المٌت وهو ٌوصً أن ٌنهوه عن الوصٌة 
أللربابه ، وأن ٌؤمره بإمسان ماله والتحفظ به لولده ، وهم لو كانوا من ألرباء الموصى آلثروا 

 . (ٔٔ)ٌمان بن المعتمر، وسل(ٓٔ)أن ٌوصً لهم ، وهو لول ممسم
والثالث : أن ذلن أمر من هللا تعالى ِلُوالَِة األٌتام ، أن ٌلوهم باإلحسان إلٌهم فً أنفسهم 

وأموالهم ، كما ٌحبون أن ٌكون والة أوالدهم الصؽار من بعدهم فً اإلحسان إلٌهم لو ماتوا 
 . (ٕٔ)وترمواْ أوالدهم ٌتامى صؽاراً ، وهو مروي عن ابن عباس

بع : أن من خشً على ذرٌته من بعده ، وأحب أن ٌكؾ هللا عنهم األذى بعد موته ، والرا
 .(ٖٔ)فلٌتموا هللا ولٌموال لوالً سدٌداً ، وهو لول أبً بشر بن الدٌلمً

ٌْلة   والراجح أن المعنى:" ولٌخش الذٌن لو تركوا من خلفهم ذرٌة ضعافًا خافوا علٌهم العَ
لو كانوا فرلوا أموالهم فً حٌاتهم ، أو لسموها وصٌة منهم بها ألولً لرابتهم وأهل الٌُتم 
ٌْلة علٌهم بعدهم ، مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب  والمسكنة ، فؤبموا أموالهم لولدهم خشٌة العَ

 -وفً الٌتامى والمساكٌن وفً ؼٌر ذلن  -، فلٌؤمروا من حضروه وهو ٌوصً لذوي لرابته 
بماله بالعدل ولٌتموا هللا ولٌمولوا لوال سدًٌدا ، وهو أن ٌعّرفوه ما أباح هللا له من الوصٌة ، وما 

 .(ٗٔ)اختاره للموصٌن من أهل اإلٌمان باهلل وبكتابه وسنته"

                                                             

 .( 1ٕٙٔ(، وصحٌح مسلم برلم )2ٕٕٗصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .( 5ٕٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٕٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .ٕٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .ٕٓ-5ٔ/1(:ص12ٓ1(، و)12ٓ2انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٓ/1(:ص12ٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕ-ٕٔ/1(:ص12ٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٔ-ٕٓ/1(:ص12ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٔ/1(:ص12ٔٗ(، و)12ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕ/1(:ص12ٔ2(، و)12ٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕ-ٕٕ/1(:ص12ٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٗ/1(:ص12ٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٗ/1(:ص12ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕ٘/1تفسٌر الطبري: (ٗٔ)



ٕٔٙ 
 

 مخاطبٌن بهذه اآلٌة ثبلثة ألوال:الوبذلن ٌمكن المول بؤن فً 
 أحدهما: أنه خطاب للحاضرٌن عند الموصً. وهو على وجهٌن:

األول: أن المعنى: ولٌخش الذٌن ٌحضرون موصٌا بوصً فً ماله أن ٌؤمروه بتفرٌك ما 
، (ٖ)، ومجاهد(ٕ)، ولتادة(ٔ)له فٌمن ال ٌرثه فٌفرله وٌترن ورثته. وهذا لول ابن عباس

 .(٘)وسعٌد بن جبٌر، (ٗ)والسدي
والثانً: على الضد، وهو أنه نهً لحاضري الموصً عند الموت أن ٌمنعوه عن الوصٌة 

 .(2)، وسلٌمان بن المعتمر(ٙ)أللاربه، وأن ٌؤمروه االلتصار على ولده، وهو لول ممسم
المول الثانً: أنه خطاب ألولٌاء الٌتامى، راجع إلى لوله تعالى: }وال تؤكلوها إسرافا 

}ولٌخش الذٌن لو تركوا من خلفهم ذرٌة  -ٌعنً أولٌاء الٌتامى  -ارا أن ٌكبروا{، فمال تعالى: وبد
ضعافا خافوا علٌهم فلٌتموا هللا{ فٌمن ولوه من الٌتامى ولٌحسنوا إلٌهم فً أنفسهم وأموالهم كما 
 ٌحبون أن ٌحسن والة أوالدهم لو ماتوا هم إلٌهم. وهذا اٌضا مروي عن ابن عباس بسند

 .(1)ضعٌؾ
والمول الثالث: أنه خطاب لؤلوصٌاء بإجراء الوصٌة على ما رسم الموصً وأن ٌكون 
الوجوه التً فٌها مرعٌة بالمحافظة كرعً الذرٌة الضعاؾ من ؼٌر تبدٌل ثم نسخ ذلن بموله 

ٌِْه إِنَّ  ٌْنَُهْم فَبَل إِثَْم َعلَ َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]البمرة  تعالى: }فََمْن َخاَؾ ِمْن ُموٍص َجنَفًا أَْو إِثًْما فَؤَْصلََح بَ َّللاَّ
[، فؤمر بهذه اآلٌة إذا وجد الوصً من الموصً فً الوصٌة جنفا أو مٌبل عن الحك فعلٌه  1ٕٔ: 

اإلصبلح فً ذلن، واستعمال لضٌة الشرع ورفع الحال الوالع فً الوصٌة. ذكره علً بن عبٌد 
 .(5)هللا وؼٌره
اآلٌة منسوخة، وعلى األلوال لبلها هً  لال ابن الجوزي:" وعلى هذا المول تكون 

 .(ٓٔ)محكمة، والنسخ منها بعٌد، ألنه إذا أوصى بجور لم ٌجز أن ٌجري على ما أوصى"

أصحاب أمهات كتب النسخ المتمدمة كابن حزم األنصاري والنحاس وٌجدر المول بان  
ا من المنسوخة، ومكً بن أبً طالب فلم ٌتعرضوا لدعوى النسخ فً هذه اآلٌة أصبل، إنما ذكره

 بدون استناد إلى دلٌل.(ٕٔ)، وابن هبلل فً ناسخه المخطوط (ٔٔ)هبة هللا فً ناسخه
 الفوائد:

 على من ٌخاؾ على أطفاله بعد موته أن ٌحسن إلى أطفال ؼٌره فإن هللا تعالى ٌكفٌه فٌهم.-ٔ
رازق ولدن، إذا حضر الرجل عند الوصٌة فلٌس ٌنبؽً أن ٌمال: أوص بمالن، فإن هللا أنه -ٕ

ولكن ٌمال له: لدم لنفسن، واترن لولدن، فذلن المول السدٌد، كؤن الذي ٌؤمر بهذا ٌخاؾ على 
 .(ٖٔ)نفسه العٌلة

وفً اآلٌة إشعار أن جزاء اإلحسان اإلحسان وهذا واضح }َوْلٌَْخَش الَِّذٌَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم  -ٖ
ٌِْهْم{ ٌَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَ فإن ما تصنعه مع أوالد الناس ٌصنعه الناس مع أوالدن،  ،[5]النساء: ذُّرِ

 .(ٔ)وإن لم تكن صرٌحة فً المعنى لكنها تدل علٌه بموة

                                                             

 .ٕٓ-5ٔ/1(:ص12ٓ1(، و)12ٓ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٓ/1(:ص12ٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ-ٕٔ/1(:ص12ٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٔ-ٕٓ/1(:ص12ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٔ/1(:ص12ٔٗ(، و)12ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ/1(:ص12ٔ2(، و)12ٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕ-ٕٕ/1(:ص12ٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗ/1(:ص12ٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔ٘/ٕانظر: نواسخ المرآن، ابن الجوزي: (5)
 .ٖٔ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٖانظر الناسخ والمنسوخ: (ٔٔ)
 .ٕٕورلة  انظر: المخطوط: (ٕٔ)
 .121/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖٔ)



ٕٔ2 
 

ومن ذلن ، هاالمول المعوج سبب فً فسادكما أن ، االعمالأن المول السدٌد سبب فً صبلح  -ٗ
َ َولُولُوا لَْواًل َسِدٌ لول  .[2ٔ-2ًٓدا * ٌُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَكُْم{ ]األحزاب:هللا سبحانه: }اتَّمُوا َّللاَّ

 المرآن
({ ٓٔا )}إِن  ال ِذٌَن ٌَؤْكُلُوَن أَْمَواَل اْلٌَتَاَمى ظُْلًما إِن َما ٌَؤْكُلُوَن فًِ بُطُونِِهْم نَاًرا َوَسٌَْصلَْوَن َسِعٌرً 

 [ٓٔ]النساء : 
 التفسٌر:

فٌؤخذونها بؽٌر حك، إنما ٌؤكلون ناًرا تتؤّجج فً إن الذٌن ٌْعتَدون على أموال الٌتامى، 
ها.  بطونهم ٌوم المٌامة، وسٌدخلون نارا ٌماسون حرَّ

 فً سبب نزول اآلٌة:
، عن مماتل بن حٌان: "نزلت فً رجل من ؼطفان ٌمال له: (ٕ)نمل الواحدي والثعلبً 

 .(ٖ)هذه اآلٌة" مرثد بن زٌد، ولً مال ابن أخٌه وهو ٌتٌم صؽٌر، فؤكله، فؤنزل هللا فٌه
ٌَتَاَمى ظُْلًما{ ]النساء :   [، أي: "إن الذٌن ٓٔلوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَؤْكُلُوَن أَْمَواَل اْل

 .(ٗ)ٌؤكلون أموال الٌتامى بدون حك"
 .(٘)سعٌد بن جبٌر:" لوله: }ظلما{، ٌعنً: استحبلال بؽٌر حك" لال

 .(ٙ)أي : إذا أكلوا أموال الٌتامى ببل سبب" لال ابن كثٌر:"
أي: بؽٌر حك. وهذا المٌد ٌخرج به ما تمدم، من جواز األكل للفمٌر  لال السعدي:"

 .(2)بالمعروؾ، ومن جواز خلط طعامهم بطعام الٌتامى"
 .(1)عبر عن األخذ باألكل ألنه ممصود األخذ" لال الماوردي:" 

 دلٌل أن مال الٌتٌم إن -وله}ٌؤكلون أموال الٌتامى{أعنً فً ل -فً هذا  لال الزجاج:"
أخذ منه على لدر المٌام له ولم ٌتجاوز ذلن جاز، بل ٌستظهر فٌه إن أمكن أال ٌمرب ألبتة 

لشدة الوعٌد فٌه، بؤن ال ٌإكل منه إال لرضا، وإن أخذ المصد ولدر الحاجة على لدر نفعه فبل 
 .(5)بؤس إن شاء هللا"

[، أي: "ما ٌؤكلون فً الحمٌمة إِال َٓٔما ٌَؤْكُلُوَن فًِ بُطُونِِهْم نَاًرا { ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ 
 .(ٓٔ)ناراً تتؤجج فً بطونهم ٌوم المٌامة"

ج  فً بطونهم ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:  .(ٔٔ)أي: "فإنما ٌؤكلون ناًرا تَؤجَّ
أي: فإن الذي أكلوه نار تتؤجج فً أجوافهم وهم الذٌن أدخلوها فً  لال السعدي:"

 .(ٕٔ)بطونهم"
ولال بعضهم فً لوله عز وجل: }إنما ٌؤكلون فً بطونهم نارا{ ٌمول فً  لال ابن المنذر:"

 .(ٖٔ)}فً بطونهم{ هنا، هً توكٌد، ألنه ال ٌإكل إال فً البطن"

                                                                                                                                                                               

 .ٙٔ/ٕانظر: سلسلة التفسٌر لمصطفى العدوي: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٗٗٔأسباب النزول: (ٖ)
 .]بتصرؾ[.1ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .125/ٖ(:ص11ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘ٙٔتفسٌر السعدي: (2)
 .2٘ٗ/ٔالنكت والعٌون: (1)
 .2ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .1ٖٕصفوة التفاسٌر:(ٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .٘ٙٔتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .12٘/ٕ(:صٖٔٗٔتفسٌر ابن المنذر) (ٖٔ)
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لال: "ٌبعث ٌوم المٌامة لوم من لبورهم تؤجج أفواههم  عن أبً برزة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
نارا، فمٌل: من هم ٌا رسول هللا؟ لال: ألم تر أن هللا تعالى ٌمول: }إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى 

 .(ٔ)ظلما إنما ٌؤكلون فً بطونهم نارا{ اآلٌة"
ة ولهُب النار ٌخرج من إذا لام الرجل ٌؤكل مال الٌتٌم ظلًما ، ٌُبعث ٌوم المٌام لال السدي:"

 .(ٕ)فٌه ومن مسامعه ومن أذنٌه وأنفه وعٌنٌه ، ٌعرفه من رآه بؤكل مال الٌتٌم"
عبٌد هللا بن أبً جعفر أنه لال: "من أكل مال الٌتٌم فإنه ٌإخذ بمشفره ٌوم المٌامة، وعن 

 .(ٖ)فٌمؤل فوه جمرا، فٌمال له: كل كما أكلته فً الدنٌا، ثم ٌدخل السعٌر الكبرى"
ْبَع الموبمات" لٌل : ٌا رسول هللا ،  عن أبً هرٌرة ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "اْجتَنبوا السَّ
ْحر ، ولتل النفس التً حرم هللا إال بالحك وأكل الربا ، وأكل  ْرُن باهلل ، والّسِ وما هن ؟ لال : "الّشِ

ْحِؾ ، ولَْذُؾ المح  .(ٗ)صنات المإمنات الؽافبلت"مال الٌتٌم ، والتولًِّ ٌوم الزَّ
وأخرج الطبري عن عن أبً سعٌد الخدري لال :"حدثنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن لٌلة أسري به 

ل بهم من ٌؤخذ بمشافرهم ، ثم »لال: نظرت فإذا أنا بموم لهم َمشافر كمشافر اإلبل ، ولد ُوّكِ
ٌا جبرٌل ، من هإالء ؟ لال ، ٌجعل فً أفواههم صخًرا من نار ٌخرج من أسافلهم ، للت : 

 . (٘)«"هإالء الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلًما إنما ٌؤكلون فً بطونهم ناًرا 
لما نزلت: إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلما جعل كل رجل، فً  لال ابن عباس:"

ُ  -حجره ٌتٌم  ٌَْعلَُم اْلُمْفِسَد ٌعزل ماله على حدة، فشك ذلن على المسلمٌن، فؤنزل هللا تعالى: }َوَّللاَّ
لال ابن أبً حاتم: "وروي عن مجاهد والحسن، . (2)فؤحل لهم خلطتهم" (ٙ)ِمَن اْلُمْصِلحِ {

 .(1)والشعبً، وعطاء بن أبً رباح، والضحان نحو ذلن"
وهذه اآلٌة الكرٌمة تدل على أن ظلم الٌتٌم حرام، ولما أنزل هللا: }إن  لال الشنمٌطً:"

[ خاؾ الصحابة ٓٔالذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلما إنما ٌؤكلون فً بطونهم نارا{ ]النساء: آٌة 

الذٌن عندهم أٌتام، وعزلوا مال األٌتام عن مالهم، وطعامهم عن طعامهم، حتى صار ما فضل 
 -فشكوا ذلن إلى النبً  ه ٌبمى وال ٌجد من ٌؤكله؛ خوفا منه، وربما فسد،عن الٌتٌم من طعام

، فؤنزل هللا آٌة البمرة المعروفة: }وٌسؤلونن عن الٌتامى لل إصبلح لهم خٌر وإن تخالطوهم -ملسو هيلع هللا ىلص 
  .(5)فإخوانكم وهللا ٌعلم المفسد من المصلح ولو شاء هللا ألعنتكم{ "

 :(ٓٔ)[، وجهانٓٔنََّما ٌَؤُْكلُوَن فًِ بُطُونِِهْم َناًرا { ]النساء : لوله تعالى:}إِ وفً 
 أحدهما : ٌعنً انهم ٌصٌرون به إلى النار .

 والثانً : أنه تمتلىء بها بطونهم عماباً ٌوجب النار .
[، أي: "وسٌدخلون ناراً هابلة مستعرة وهً ٓٔلوله تعالى:}َوَسٌَْصلَْوَن َسِعًٌرا{ ]النساء : 

 .(ٔٔ)السعٌر"نار 
ها" لال الطبري:أي:"  .(ٕٔ)وسٌصلون نارا مسعرة، أي:مولودة مشعلة شدًٌدا حرُّ

                                                             

 .125/ٖ(:ص11ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕ/1(:ص12ٕٕأخرجه الطبري) (ٕ)
 .125/ٖ(:ص11ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
، ومسلم 1ٕٔ/2(:ص1٘2ٙ، و )22ٔ/2(:ص2ٙٗ٘، و)ٕٔ/ٗ(:ص2ٕٙٙالبخاري:)أخرجه (ٗ)
(، وابن 52ٕٔٔ( و)٘ٙٗٙ، وفً الكبرى:)2ٕ٘/ٙ(، والنسابً: 12ٕٗ، وأبو داود)ٗٙ/ٔ(:ص2٘ٔ)

 .(ٔٙ٘٘حبان)
 .2ٕ/1(:ص12ٕٖتفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٓسورة البمرة: (ٙ)
 .121/ٖ(:ص125ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .121/ٖ(:ص125ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٕالعذب النمٌر: (5)
 .2٘ٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٖٕصفوة التفاسٌر:(ٔٔ)
 .ٖٓ/1تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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أي: نارا محرلة متولدة. وهذا أعظم وعٌد ورد فً الذنوب، ٌدل على  لال السعدي:"
شناعة أكل أموال الٌتامى ولبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلن أنها من أكبر الكبابر. 

 .(ٔ)عافٌة"نسؤل هللا ال
ثونهم ، وٌؤكلون  لال ابن زٌد:" لال أبً:إن هذه ألهل الشرن ، حٌن كانوا ال ٌورَّ

 .(ٕ)أموالهم"
 :(ٗ)، وذلن التسخن بها ، كما لال الفرزدق(ٖ)الصبلء: لزوم النار"{:"َوَسٌَْصَلْونَ ولوله:}

ٌَْربَِض  ِ َعْن نَاِر أْهِلِه               ِل ًّ  فٌَِها َوالصَّبل ُمتَكنَّؾُ َولَاتََل َكْلُب اْلَح
 :  (٘)وكما لال العجاج

 ًُّ بل ُصِل  ُمْحَرْنَجُم الجاِمِل والنُِّإيُّ                   َوَصاِلٌَاٌت ِللصَّ
ثم استعمل ذلن فً كل من باشر بٌده أمًرا من األمور ، من حرب أو لتال أو خصومة أو 

 :(ٙ) ؼٌر ذلن ، كما لال الحارث بن عباد البكري
َها الٌَْوَم َصاِلً  لَْم أَكُْن ِمْن ُجنَاتَِها ، َعِلَم َّللّاُ               َوإِّنًِ بَِحّرِ

ها  .(2)فجعل ما باشر من شدة الحرب وأذى المتال ، بمنزلة مباشرة أذى النار وحّرِ
َرْت{] التكوٌر :  ، (1)"[  ٕٔوالسعٌر:"إسعار النار، ومنه لوله تعالى:} َوإِذَا اْلَجِحٌُم سُعِّ

شدة حر جهنم، ومنه لٌل: استعرت الحرب  إذا اشتدت ، وإنما هو  وهو  فوصفها بؤنها مسعورة"
َمسعور  ، ثم صرؾ إلى  سعٌر  ، كما لٌل:كّؾ َخِضٌب  ، و  ِلحٌة دهٌن  ، وإنما هً  

 .(5)مخضوبة  ، صرفت إلى  فعٌل"
 بفتح الٌاءرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسابً }وسٌصلون{ ول

ولرأ ابن عامر }وسٌصلون{ بضم الٌاء، واختلؾ عن عاصم فروى أبان وأبو بكر بن 
[، ٗعٌاش والمفضل عنه }وسٌصلون{ مثل ابن عامر بضم الٌاء و }تصلى نارا حامٌة{ ]الؽاشٌة 

بضم التاء أٌضا، وروى عنه حفص }وسٌصلون{ بفتح الٌاء و }تصلى نارا{ مفتوحة التاء 
 .(ٓٔ)[ مفتوحة الٌاءٕٔ]االنشماق  }وٌصلى سعٌرا{

والفتح بذلن أولى من الضم ، إلجماع جمٌع المرأة على فتح  الٌاء  فً لال الطبري:" 
[ ، ولداللة لوله : }إِال َمْن هَُو َصاِلً اْلَجِحٌِم{ ٘ٔلوله :}ال ٌَْصبلَها إِال األْشمَى{]سورة اللٌل : 

 .(ٔٔ)أولى من الضم"[ ، على أن الفتح بها ٖٙٔ]سورة الصافات : 
لال ابن الجوزي:" لد توهم لوم لم ٌرزلوا فهم التفسٌر وفمهه أن هذه اآلٌة منسوخة بموله 

[، وأثبتوا ذلن فً كتب الناسخ والمنسوخ، ٕٕٓتعالى: }َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُْم{ ]البمرة : 
إن الذٌن ٌؤكلون أموال »}اس:ورووه عن ابن عباس رضً هللا عنهما وإنما المنمول عن ابن عب

                                                             

 .٘ٙٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٕ/1(:ص12ٕٗأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2٘ٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٖ)
 .للسان )صبل(، ا ٔٙ٘، النمابض :  ٓٙ٘دٌوانه : (ٗ)
.، مطلعها: ، من أرجوزته المشهورة 2ٙ( دٌوانه : (٘) ًُّ ِب با الصَّ ًُّ ... وإنِّما ٌَؤِْتً الّصِ ٌُْت َواْلُمْحَنِزُن البَِك  بََك
، وسابر كتب التارٌخ واألدب ، من أبٌاته المشهورة  ٕٕٙ:  ٔ، والخزانة  21الفاخر للمفضل بن سلمة : (ٙ)

َبا فً حرب البسوس ، وكان  اعتزلها ، ثم خاضها حٌن أرسل ولده بجًٌرا إلى مهلهل فمتله مهلهل ، فمال ، لَّرِ
 َمْربَِط النَّعَاَمِة ِمنًِّ ... لَِمَحْت َحْرُب وابٍِل َعْن ِحٌَالِ 

ٌٌْر أَْؼنَى َفتٌِبل ، َوال َرْهطُ   .لَْم أَكُْن ِمْن ُجناتَِها .... ... ال بَُج
 .5ٕ-ٕٙ/1انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2٘ٗ/ٔالنكت والعٌون: (1)
 .ٖٓ/1تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٕانظر: السبعة فً المراات: (ٓٔ)
 .5ٕ/1تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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الٌتامى ظلما{ لال: كان ٌكون فً حجر الرجل الٌتٌم فٌعزل طعامه وشرابه، فاشتد ذلن على 
 .(ٔ)«المسلمٌن، فؤنزل هللا تعالى: َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُْم{، فؤحل لهم طعامهم 

امى ظلما{ عزلوا أموالهم من ولال سعٌد بن جبٌر: "لما نزلت: }إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌت
. وهذا ٔأموال الٌتامى، وتحرجوا من مخاطبتهم فنزل لوله: تعالى: }وإن تخالطوهم فإخوانكم{ 

 .(ٕ)لٌس على سبٌل النسخ؛ ألنه ال خبلؾ أن أكل أموال الٌتامى ظلما حرام"
منسوخ، ثم نمل ابن الجوزي عن  أبً جعفر النحاس: أن"هذه اآلٌة ال ٌجوز فٌها ناسخ وال 

ألنها خبر ووعٌد، ونهً عن الظلم والتعدي، ومحال نسخ هذا، فإن صح ما ذكروا عن ابن 
 .(ٖ)عباس فتؤوٌله من اللؽة: أن هذه اآلٌة على نسخة تلن اآلٌة"

ولد وزعم بعضهم أن ناسخ هذه اآلٌة لوله تعالى: }من كان فمٌرا فلٌؤكل بالمعروؾ{  
 .(ٗ) [ٙ]النساء:
وهذا لبٌح؛ ألن األكل بالمعروؾ لٌس بظلم فبل تنافً بٌن  لال ابن الجوزي:"  
 .(٘)اآلٌتٌن"
 الفوائد:

 حرمة أكل مال الٌتامى ظلماً، والوعٌد الشدٌد فٌه. -ٔ
وهذا أعظم وعٌد ورد فً الذنوب، ٌدل على شناعة أكل أموال الٌتامى  لال السعدي:" 

 .(ٙ)"ولبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلن أنها من أكبر الكبابر. نسؤل هللا العافٌة
هذا المٌد ٌخرج به ما تمدم، من جواز األكل للفمٌر بالمعروؾ، ومن جواز خلط طعامهم أن -ٕ

، ولال [ أي: بمنزلة اإلخوانٕٕٓ}َوإِْن تَُخاِلطُوهُْم فَإِْخَوانُكُْم{ ]البمرة:: ، لال تعالىبطعام الٌتامى
ُ ٌَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح{ ]البمرة: تعالى: ٌَؤْكُْل ٕٕٓ}َوَّللاَّ [ ، وكما لال تعالى: }َوَمْن َكاَن فَِمًٌرا فَْل

 [ .ٙبِاْلَمْعُروِؾ{ ]النساء:
 المرآن

ٌِْن فَلَُهن  ثُلُثَا مَ }ٌُوِصٌكُُم  ٌِْن فَِإْن ُكن  نَِساًء فَْوَق اثْنَتَ ُ فًِ أَْواَلِدكُْم ِللذ َكِر ِمثُْل َحّظِ اْْلُْنثٌََ ا تََرَن ّللا 
ا تََرَن إِْن َكاَن لَ  ِه ِلكُّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِمم  ٌْ هُ َولٌَد فَِإْن َلْم َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف َوِْلَبََو
ِه السُُّدُس ِمْن بَْعِد وَ  ِه الثُّلُُث فَِإْن َكاَن لَهُ ِإْخَوةٌ َفِْلُّمِ ِصٌ ٍة ٌُوِصً بَِها ٌَكُْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَِْلُّمِ

ٌٍْن آبَاُإكُْم َوأَْبنَاُإكُْم اَل تَْدُروَن أٌَُُّهْم أَْلَرُب لَكُْم نَْفعًا فَ  َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌماأَْو َد ِ ِإن  ّللا   ِرٌَضةً ِمَن ّللا 
 [ٔٔ({ ]النساء : ٔٔ)

 التفسٌر:
ٌوصٌكم هللا وٌؤمركم فً شؤن أوالدكم: إذا مات أحد منكم وترن أوالًدا: ذكوًرا وإناثًا، 

فمط فمٌراثه كله لهم: للذكر مثل نصٌب األنثٌٌن، إذا لم ٌكن هنان وارث ؼٌرهم. فإن ترن بنات 
فللبنتٌن فؤكثر ثلثا ما ترن، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصؾ. ولواِلَدي المٌت لكل واحد منهما 
السدس إن كان له ولد: ذكًرا كان أو أنثى، واحًدا أو أكثر. فإن لم ٌكن له ولد وورثه والداه فؤلمه 

و إناثًا، فؤلمه السدس، الثلث وألبٌه البالً. فإن كان للمٌت إخوة اثنان فؤكثر، ذكوًرا كانوا أ
ولؤلب البالً وال شًء لئلخوة. وهذا التمسٌم للتركة إنما ٌكون بعد إخراج وصٌة المٌت فً 

                                                             

 بنحوه. 121/ٖ(:ص125ٗأخرج ابن أبً حاتم)(ٔ)
، ٕ٘٘/ ٔذكره السٌوطً فً الدر المنثور، وعزاه إلى عبد بن حمٌد عن سعٌد بن جبٌر. انظر: الدر المنثور(ٕ)

 .ٕٖ٘/ٕزي فً نواسخ المرآن:، وابن الجوٕ٘٘
.ولم نجد المول المنمول عنه فً كتابه الناسخ والمنسوخ، وهو لم ٌعد فٌه هذه اآلٌة من ٕٖ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٖ)

 من المنسوخة أصبل.
، ونمل مكً ابن ٕٕ، وابن هبلل فً ناسخه المخطوط ٖٖ - ٕٖذكر نحو هذا المول هبة هللا فً ناسخه ص: (ٗ)

عن ابن عباس وزٌد بن أسلم أن آٌة: }إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلما{  2٘ٔص:  ابن أبً طالب فً ناسخه
 .ناسخة لموله }ومن كان فمٌرا فلٌؤكل بالمعروؾ{.

 .ٖٖ٘/ٕنواسخ المرآن: (٘)
 .٘ٙٔتفسٌر السعدي: (ٙ)



ٕٕٔ 
 

ٌْن. آباإكم وأْبناإكم الذٌن فُِرض لهم اإلرث ال تعرفون أٌهم  حدود الثلث أو إخراج ما علٌه من َد
لى اآلخر. هذا الذي أوصٌتكم به ألرب لكم نفًعا فً دنٌاكم وأخراكم، فبل تفضلوا واحًدا منهم ع

 مفروض علٌكم من هللا. إن هللا كان علًٌما بخلمه، حكًٌما فٌما شرعه لهم.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

عن جابر بن عبد هللا لال : "عادنً رسوُل هللا ،(ٔ)أحدها:أخرج اإلمام البخاري وؼٌره
 ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر فً بنً َسلَمةَ ماشٌٌن ، فوَجَدنً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال أعمل شٌبا ، فدعا بماء فتوضؤ منه ، ثم

ًَّ ، فؤفمت ، فملت : ما تؤمرنً أن أصنع فً مالً ٌا رسول هللا ؟ فنزلت : } ٌُوِصٌ ُ َرش َعلَ كُُم َّللاَّ
ٌِْن {  .(ٕ)"فًِ أَْوالِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ األْنثٌََ

بٌع إلى ،(ٖ)الثانً:أخرج اإلمام احمد وؼٌره عن جابر لال : "جاءت امرأة سعد بن الرَّ
د شهٌدا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالت : ٌا رسول هللا ، هاتان ابنتا سعد بن الربٌع ، لُتل أبوهما معن فً أحُ 

ُ »، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم ٌََدْع لهما ماال وال ٌُْنَكَحان إال ولهما مال. لال : فمال :  ٌَْمِضً َّللاَّ
أْعِط اْبنَتً سعد »لال : فنزلت آٌة المٌراث ، فؤرسل رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى عمهما فمال : «. فً ذلن

ُهَما الثُُّمَن ، و  .(ٗ)«"ما بمً فهو لنالثلثٌن ، وأُمُّ
ثون (٘)والثالث:أخرج الطبري وابن ابً حاتم ، عن السدي:" كان أهل الجاهلٌة ال ٌوّرِ

الجوارَي وال الصؽاَر من الؽلمان ، ال ٌرث الرجل من ولده إال من أطاق المتال ، فمات عبد 
ة ، وترن خمس أخواٍت ، فجاءت  الرحمن أخو حسان الشاعر ، وترن امرأة ٌمال لها أم كجَّ

ة ذلن إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤنزل هللا تبارن وتعالى هذه اآلٌة :  الورثة ٌؤخذون ماله ، فشكت أم كجَّ
}فإن كُنَّ نساء فوق اثنتٌن فلهن ثُلُثا ما ترن وإن كانت واحدة فلها النصؾ{،  ثم لال فً أم كجة : 

 .(ٙ)كم ولد فلهن الثمن{"}ولهن الربع مما تركتم إن لم ٌكن لكم ولد فإن كان ل
}ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم  ، عن ابن عباس:"(2)والرابع: أخرج الطبري وابن أبً حاتم

للذكر مثل حظ األنثٌٌن{، وذلن أنه لما نزلت الفرابض التً فرض هللا فٌها ما فرض للولد الذكر 
بع والثمن ، وتعطى واألنثى واألبوٌن ، كرهها الناس أو بعضهم ، ولالوا :  تعطى المرأة الر

االبنة النصؾ ، وٌعطى الؽبلم الصؽٌر ، ولٌس من هإالء أحد ٌماتل الموم وال ٌحوز الؽنٌمة!! 
ٌِّره  . فمال بعضهم : ٌا رسول  اسكتوا عن هذا الحدٌث لعّل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌنساه ، أو نمول له فٌؽ

تركب الفرس وال تماتل الموم ، ونعطً  هللا ، أنعطً الجارٌة نصؾ ما ترن أبوها ، ولٌست
ًَّ المٌراث ولٌس ٌؽنً شٌبًا ؟! وكانوا ٌفعلون ذلن فً الجاهلٌة ، ال ٌعطون المٌراث إال  الصب

                                                             

ر: ( ، )تفسٌر ابن كث1ٌٕ - 1ٓ/ٕ( وأهل السنن )جامع األصول: ٙٔٙٔح:  - ٖٕٗ/ٖوأخرجه مسلم ) (ٔ)
(، ٖٖٓ/ٕ( والحاكم المستدرن: 5ٕٕٔح:  - ٙٔ٘/ٕ( والحمٌدي )مسند الحمٌدي: ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕ

( ٕٙٔ/ٙ( والبٌهمً )دالبل النبوة: 5ٗ٘ٔح:  - 2ٔ/ٕ، والطٌالسً )منحة المعبود: ٖٗ/1(:ص12ٖٔوالطبري)
د أبً ٌعلى: ( وأبو ٌعلى )مسنٕٗٗ/1( وعبد بن حمٌد )فتح الباري: 1ٖ/ٕوابن سعد )حاشٌة جامع األصول: 

 . كلهم من طرٌك ابن جرٌج عن ابن المنكدر به.٘ٗٔ-ٗٗٔ(، والواحدي فً أسباب النزول:1ٕٔٓح:  - ٘ٔ/ٗ
ولد ذكر من أخرجه أن النازل هو لول تعالى: )ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم( ، وأنا أرجح أن اآلٌة هً لوله تعالى: 

موارٌث، النطباق هذا على حالة جابر رضً هللا عنه )وإن كان رجل ٌورث كبللة ... ( اآلٌة. فً آخر ذكر ال
( أما آٌة )ٌوصٌكم هللا فً 2ٖٗ)المفردات للراؼب األصفهانً:  -وهو الكبللة  -حٌث لم ٌكن له والد وال ولد 

أوالدكم( فبل تنطبك علٌه. بل تنطبك على السبب اآلتً ذكره، ولد ذكر الراوي بداٌة هذه اآلٌة تؽلٌبا، وكان 
 .( .2٘/٘، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٗٗ/1ا، وهللا تعالى أعلم، )راجع فتح الباري: ٌمصد آخره

 .ٖٕٗ/1(:ص 22٘ٗفتح الباري)(ٕ)
(، وابن ماجة فً السنن 5ٕٕٓ(، والترمذي فً السنن:)15ٕٔ،  15ٕٕوأخرجه أبو دادو فً سننه برلم ) (ٖ)

 .(2ٕٕٓبرلم )
 .(ٕٖ٘/ٖالمسند )(ٗ)
 .11ٔ/ٖ(:ص15ٗٗبن أبً حاتم)انظر: تفسٌر ا (٘)
 .ٕٖ-ٖٔ/1(:ص12ٕ٘تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .11ٕ/ٖ(:ص15ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)



ٕٕٕ 
 

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{» ، (ٔ)من لاتل ، ٌعطونه األكبر فاألكبر" ِ إِنَّ َّللاَّ  .(ٕ)«فنزلت }فَِرٌَضةً ِمَن َّللاَّ
من هذه  (ٖ)ظاهر أن حدٌث جابر األول إنما نزل بسببه اآلٌة األخٌرةلال ابن كثٌر:" وال 

السورة كما سٌؤتً ، فإنه إنما كان له إذ ذان أخوات ، ولم ٌكن له بنات ، وإنما كان ٌورث كبللة 
، ولكن ذكرنا الحدٌث هاهنا تبعا للبخاري ، رحمه هللا ، فإنه ذكره هاهنا. والحدٌث الثانً عن 

 .(ٗ)هذه اآلٌة ، وهللا أعلم" جابر أشبه بنزول
ُ فًِ أَْوالِدكُْم{]النساء: [،" أي: ٌؤمركم هللا وٌعهد إِلٌكم بالعدل ٔٔلوله تعالى: } ٌُوِصٌكُُم َّللاَّ

 .(٘)فً شؤن مٌراث أوالدكم، بؤن لئِلبن من المٌراث مثل نصٌب البنتٌن"
كانوا ٌجعلون جمٌع المٌراث لال ابن كثٌر:" أي : ٌؤمركم بالعدل فٌهم، فإن أهل الجاهلٌة 

 .(ٙ)للذكور دون اإلناث ، فؤمر هللا تعالى بالتسوٌة بٌنهم فً أصل المٌراث"
فرض، -عز وجل  -معنى " ٌوصٌكم ": ٌفرض علٌكم، ألن الوصٌة من هللا  لال الزجاج:"

ُ إِالَّ بِ  َم َّللاَّ اكُْم بِِه{ ]األنعام : والدلٌل على ذلن لوله: } َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ اْلَحّكِ ذَِلكُْم َوصَّ
 .(2)[،وهذا من المحكم علٌنا"ٔ٘ٔ

ُ فًِ أَْوالِدكُْم{]النساء: ةلد ذكرا فً لوله تعالى:  :(1)[، وجهانٔٔ} ٌُوِصٌكُُم َّللاَّ
المٌراث فرٌضة فً ؼٌر آى  –تعالى  -ٌفرضكم هللا، ولد سمى هللا أحدهما: أن المعنى: 

ا تََرَن اْلَواِلَداِن من المرآن بمول ا تََرَن اْلَواِلَداِن َواأْلَْلَربُوَن َوِللنَِّساِء نَِصٌٌب ِممَّ َجاِل نَِصٌٌب ِممَّ ه: }ِللّرِ
ا لَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر{ ]النساء :  -[، ولال 2[، ثم لال: } نَِصٌبًا َمْفُروًضا{ ]النساء : 2َواأْلَْلَربُوَن ِممَّ

ِ{ ]النساء :  :فً آخر هذه اآلٌة -أٌضا [، وألنه شًء تولى هللا إٌجابه من ؼٌر ٔٔ}فَِرٌَضةً ِمَن َّللاَّ
اكتساب أهله؛ فهو كالفرابض التً أوجبها هللا على عباده من ؼٌر اكتساب أهلها؛ فعلى ذلن 

 أوجبه. –تعالى  -سمى هذه فرٌضة؛ ألن هللا 
 ذكر.والثانً: معناه: ٌبٌن هللا فً أوالدكم. . . إلى آخر ما 

ٌِْن {]النساء: ٌَ [،" أي: بؤن لئِلبن من المٌراث مثل ٔٔلوله تعالى: }ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ األْنثَ
 .(5)نصٌب البنتٌن"

 .(ٓٔ)لال الزجاج:" المعنى: ٌستمر للذكر مثل حظ األنثٌٌن، له الثلثان ولبلبنة الثلث"
ٌٌن ؛ وذلن الحتٌاج الرجل لال ابن كثٌر:" فاوت بٌن الصنفٌن، فجعل للذكر مثل حظ األنث 

ًْ ما  إلى مإنة النفمة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشمة ، فناسب أن ٌُْعَطى ضْعفَ
 .(ٔٔ)تؤخذه األنثى"

 .(ٕٔ)عن ابن عباس:"لوله:}للذكر مثل حظ األنثٌٌن{: صؽٌرا وكبٌرا"
 .(ٖٔ)عن السدي:" لوله: }حّظ{، ٌمول: نصٌب"

                                                             

 .ٕٖ/1(:ص12ٕٙتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٗٙ/ٕهذه الزٌادة فً العجاب: (ٕ)
ُ ٌُْفتٌِكُْم فًِ اْلَكبَللَِة إِِن اْمُرٌإ  وهو لوله: (ٖ) ٌَْس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُؾ َما تََرَن َوهَُو }ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ َهلََن لَ

ا تََرَن َوإِْن َكانُو ٌِْن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ َ ا إِْخَوةً ِرَجااًل َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َوهَُو ٌَِرثَُها إِْن لَْم ٌَكُْن لََها َولٌَد فَإِْن َكانَتَا اثْنَت
ٍء َعِلٌٌم )َحّظِ اأْلُْنثَ  ًْ ُ بِكُّلِ َش ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا َوَّللاَّ ٌِْن ٌَُبٌُِّن َّللاَّ  [.2ٙٔ({ ]النساء : 2ٌَٙٔ

 .ٕٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٓٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٖ-ٖٙ/ٖانظر: تؤوٌبلت أهل السنة، الماترٌدي: (1)
 .ٕٓٗة التفاسٌر:صفو (5)
 .1ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .11ٓ/ٖ(:ص111ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .11ٓ/ٖ(:ص115ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)



ٕٕٖ 
 

ٌِْن { ولد استنبط أهل  ٌَ ُ فًِ أَْوالِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ األْنثَ العلم من لوله تعالى : } ٌُوِصٌكُُم َّللاَّ
أنه تعالى أرحم بخلمه من الوالد بولده ، حٌث أوصى الوالدٌن بؤوالدهم ، فعلم  أنه أرحم بهم 

ولدها ، فلما وجدته  ، كما جاء فً الحدٌث الصحٌح، ولد رأى امرأة من السَّْبً تدور على(ٔ)منهم
وجدته أخذته فؤْلَصمَتْه بَصْدرها وأرضعته. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه : "أتَرْون هذِه طارحَة 
ُ أًْرَحُم بعباِدِه  ولدها  فً النار وهً تَْمِدُر على ذلن ؟ " لالوا : ال ٌا رسول هللا : لال : "فََوهللاِ َّللَّ

 .(ٕ)من هذه بَِولَِدَها"
خرج البخاري عن ابن عباس لال : "كان المال للولد ، وكانت الوصٌة للوالدٌن ، فنََسخ وأ

هللا من ذلن ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ األنثٌٌن ، وجعل لؤلبوٌن لكل واحد منهما السدس 
 .(ٖ)والثلث ، وجعل للزوجة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع"

مال المٌت بٌن جمٌع ولده للذكر مثل خط األُنثٌٌن، إذا  وأجمعوا على أن لال ابن المنذر:"
لم ٌكن معهم أحد من أهل الفرابض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ بفرضه فؤعطٌه، 

 .(ٗ)وجعل الفاضل من المال بٌن الولد: للذكر مثل حظ األُنثٌٌن"
ٌِْن فَلَُهنَّ   َ [، أي:" إِن كان ٔٔثُلُثَا َما تََرَن{ ]النساء :  لوله تعالى}فَإِْن كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَت

 .(٘)الوارث إِناثاً فمط اثنتٌن فؤكثر، فللبنتٌن فؤكثر ثلثا التركة"
 .(ٙ)ٌعنً بنات أم كحة، فلهن ثلثا ما ترن" لال مماتل:"

لوله:}فوق اثنتٌن{، ٌعنً:  ، "(2)عن سعٌد بن جبٌر:" لوله: }فإن كّن نساء{، ٌعنً: بنات"
لوله: }فلهن ثلثا ما ترن{: المٌت، والبمٌة  ، "(1)أكثر من اثنتٌن، أو اثنتٌن لٌس معهن ذكر"

 .(5)للعصبة"
 .(ٓٔ)لال ابن المنذر:"وأجمعوا أن لؤلنثٌٌن من البنات الثلثٌن"

:" أي وإِن كانت الوارثة [، أئٔلوله تعالى}َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُؾ{ ]النساء:  

 .(ٔٔ)بنتاً واحدة فلها نصؾ التركة"
 .(ٕٔ)وإن كانت ابنة واحدة فلها النصؾ" لال مماتل:"

 .(ٖٔ)لال سعٌد بن جبٌر :"}وإن كانت واحدة{، ٌعنً: ابنة واحدة"
ولوله }وإن كانت واحدة{، كلهم لرءوا :} وإن كانت وحدة{،  نصبا، إال نافعا فإنه 

 .(ٗٔ)دة {، رفعالرأ:}وإن كانت وح
ا تََرَن ِإْن َكاَن لَهُ َولٌَد{ ]النساء :   ٌِْه ِلكُّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ [، ٔٔلوله تعالى}َوأِلََبَو

 .(٘ٔ)أي:" أي لؤلب السدس ولؤلم السدس من تركة المٌت، إِن وجد للمٌت ابن أو بنت"

                                                             

 .ٕٕ٘/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1/52(:ص 2ٓ21، ومسلم:)1/5(:ص 555٘أخرجه البخاري:)(ٕ)
 .(.21٘ٗصحٌح البخاري برلم )(ٖ)
، ٓٙ/ ٘ب، وتفسٌر المرطبً ٕ٘أ، اإللناع ٕٗٔ/ ٕاألوسط ، وانظر: 2ٙ(:ص22ٕاإلجماع البن المنذر) (ٗ)

 .ٓٔ/ 2والمؽنً 
 .ٕٓٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .11ٓ/ٖ(:ص15ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .11ٔ/ٖ(:ص15ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .11ٔ/ٖ(:ص15ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
، ٓٙ: ٘ب، وتفسٌر المرطبً ٕ٘أ، اإللناع ٕٗٔ/ ٕاألوسط ، وانظر: 5ٙ(:21ٕاإلجماع البن المنذر) (ٓٔ)

 .1/ 2والمؽنً 
 .ٕٓٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .11ٔ/ٖ(:ص15٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٕاءات:انظر: السبعة فً المر (ٗٔ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)وألبوٌه لكل واحد منهما السدس مما ترن المٌت إن كان له ولد" لال مماتل:"
، "لوله: }لكل واحد منهما (ٕ)}وألبوٌه{، ٌعنً: أبوي المٌت" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:

، "لوله: }إن كان له ولد{: ٌعنً ذكرا كان أو كانتا انثٌٌن (ٖ)السدس مما ترن{: مما ترن المٌت"
ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصؾ المال، ثلثه أسداس،  فوق كل ذلن، ولم ٌكن معهن

 .(ٗ)ولؤلب سدس وٌبمى سدس واحد، فٌرد ذلن على األب ألنه هو العصبة"
لال الماترٌدي:" لال بعضهم: أراد بالولد الذكور خاصة؛ ألنه جعل لؤلبوٌن لكل واحد 

 فلؤلب ٌكون الثلث.منهما السدس إذا كان الولد ذكرا، أما إذا كان الولد أنثى 
 .(٘)وأما عندنا: فإن اسم الولد ٌجمع الذكور واإلناث جمٌعا"

ِه الثُّلُُث{ ]النساء :   [، أي:" فإِن لم ٔٔلوله تعالى} فَإِْن لَْم ٌَكُْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَؤِلُّمِ
م ثلث المال أو ثلث ٌوجد للمٌت أوالد وكان الوارث أبواه فمط أو معهما أحد الزوجٌن، فلؤل

 .(ٙ)البالً بعد فرض أحد الزوجٌن والبالً لؤلب"
 .(2)وبمٌة المال لؤلب" لال مماتل:"

عن سعٌد بن جبٌر:" لوله: }فإن لم ٌكن له ولد وورثه أبواه{، لال: فإن لم ٌكن له ذكر وال 
 .(5)، " }وورثه أبواه فؤلمه الثلث{: فؤلمه الثلث وبمٌة المال لؤلب"(1)أنثى"

لال ابن المنذر:" وأجمعوا على أن بنً االبن، وبنات االبن ٌمومون ممام البنٌن والبنات 
 .(ٓٔ)ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم ٌكن للمٌت ولد لصلبه"

ولرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر }فؤلمه{ و }من بطون أمهتكم{ 
 [، بالرفع،  ٗو}فً أم الكتاب{ ]الزخرؾ [،  5٘[، و}فً أمها{ ]المصص 21]النحل 

 فً حٌن لرأ حمزة والكسابً كل ذلن بالكسر.
 .(ٔٔ)واختلفا فً المٌم من لوله }أمهاتكم{ فكسرها حمزة وفتحها الكسابً 

ِه السُُّدُس{ ]النساء :   [، أي:" فإِن وجد مع األبوٌن ٔٔلوله تعالى}فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَؤِلُّمِ
 .(ٕٔ)فلؤلم السدس، والبالً لؤلب"« اثنان فؤكثر»ٌت إِخوة للم

 .(ٖٔ)وما بمً فلؤلب" لال مماتل:"
، "لوله: }فإن كان له إخوة{: أخوان (ٗٔ)عن سعٌد بن جبٌر:} فإن كان له{: فإن كان للمٌت"

، "لوله: }فؤلمه السدس{ وما بمً فلؤلب، ولٌس لؤلخوة مع (٘ٔ)فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت"
 .(ٙٔ)ولكنهم حجبوا األم عن الثلث"األب شًء، 

 .(2ٔ)لال ابن المنذر:" وأجمعوا على أن األبوٌن إذا ورثاه: أن لؤلب الثلثٌن ولؤلم الثلث"
                                                             

 .ٖٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .11ٖ/ٖ(:ص152ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .11ٕ/ٖ(:ص151ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .11ٕ/ٖ(:ص155ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٓٗ/ٖتؤوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .11ٕ/ٖ(:ص5ٓٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .11ٖ/ٖ(:ص5ٓٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
، 51ب، ومراتب اإلجماع ٕ٘أ، واإللناع ٕٗٔ/ ٕاألوسط ، وانظر: 5ٙ(:ص25ٕاإلجماع البن المنذر) (ٓٔ)

 .1ٗ/ ٕواإلفصاح 
 1ٕٕ-2ٕٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .11ٖ/ٖ(:ص5ٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .11ٖ/ٖ(:ص5ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .11ٖ/ٖ(:ص5ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 أ.ٕٙ، واإللناع 2٘/ ٘ب، وتفسٌر المرطبً ٕ٘ٔ/ ٕاألوسط ، وانظر: 2(:ص1ٕٙاإلجماع البن المنذر) (2ٔ)
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 اختلؾ أهل العلم فً عدد اإلخوة الذٌن عناهم هللا تعالى ذكره، على لولٌن:واختلؾ 
ا ، أنثٌٌن كانتا أو كن أحدهما: أنه عنى هللا جل ثناإه به: اثنٌن كان اإلخوة أو أكثر منهم

إناثًا ، أو ذكرٌن كانا أو كانوا ذكوًرا ، أو كان أحدهما ذكًرا واآلخر أنثى. وهذا لول 
 .(ٔ)الجمهور

والثانً: أن المراد: جماعة أللها ثبلثة. وهذا الرأي ٌنكر أن ٌكون هللا جل ثناإه حَجب األم 
بوٌن وأخوٌن : لؤلم الثلث ، وما بمً عن ثلثها مع األب بؤلل من ثبلثة إخوة. فكان ٌمول فً أ

 .(ٕ)فلؤلب ، كما لال أهل العلم فً أبوٌن وأخ واحد. وهذا لول ابن عباس
: "أنه دخل على عثمان رضً هللا عنه فمال ، لم صار األخوان ٌردَّان روي عن ابن عباس

وكبلم لومن  األم إلى السدس ، وإنما لال هللا :  فإن كان له إخوة  ، واألخوان فً لسان لومن
هل أستطٌع نمض أمر كان لبلً ، وتوارثه الناس ومضى  -رحمه هللا -لٌسا بإخوة ؟ فمال عثمان

 .(ٖ)فً األمصار ؟"
ًَّ بموله :  }فإن كان له  لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندي ، أن المعن

 ملسو هيلع هللا ىلص ، دون ما لاله ابن إخوة{  ، اثنان من إخوة المٌت فصاعًدا ، على ما لاله أصحاُب رسول هللا
عباس رضً هللا عنهما ، لنمل األمة وراثةً صحةَ ما لالوه من ذلن عن الحجة ، وإنكارهم ما 

 .(ٗ)لاله ابن عباس فً ذلن"
ولد اشتهر عند العرب "إخراج كل ما كان فً اإلنسان واحًدا إذا ضم إلى الواحد منه آخر 

من اثنٌن ، بلفظ الجمٌع ، أفصَح فً منطمها وأشهَر فً كبلمها  من إنسان آخر فصارا اثنٌن 
وكان  األخوان  شخصٌن كل واحد منهما ؼٌر صاحبه ، من نفسٌن مختلفٌن ، أشبه معنٌاهما 
معنى ما كان فً اإلنسان من أعضابه واحًدا ال ثانً له،  فؤخرج اثناهما بلفظ اثنى العضوٌن 

نى  األخوٌن  ، كما لٌل  ظهور  فً معنى  الظهرٌن  ، و  اللذٌن وصفت ،  فمٌل  إخوة  فً مع

 :(٘)أفواه  فً معنى  فموٌن  ، وللوب  فً معنى  للبٌن، ومنه لول الفرزدق
ٌْنَا ِمَن الشَّْوِق َواْلَهَوى             فٌََْبَرأُ ُمْنَهاُض الفَُإاِد اْلُمَشعَّؾُ   بَِما فًِ فَُإاَد

ٌل  إخوة  ، ألن ألل الجمع اثنان. وذلن أن ذلن ضم شًء ولد لال بعض النحوٌٌن : إنما ل
 .(ٙ)إلى شًء صارا جمٌعًا بعد أن كانا فردٌن ،  فجمعا لٌعلم أن االثنٌن جمع

السدس الذي حجبتْه اإلخوة األمَّ لهم، وأخرج الطبري بسنده عن طاوس عن ابن عباس:" 
 .(2)إنما حجبوا أمهم عنه لٌكون لهم دون أمهم"

 . (1)لال:" الكبللة من ال ولد له وال واِلد"ابن عباس خبلؾ هذا المول، إذ  كما روي عن
وأجمعوا على أن األخوة ال ٌرثون مع األب شٌبا، وانفرد ابن عباس  لال ابن المنذر:"

 .(ٓٔ)، واختاره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة(5)فمال: السدس الذي حجبه األخوة لؤلُم عنده"
وال ٌرثون وال ٌحجبها األخ الواحد من الثلث، وٌحجبها ما ولال لتادة:" أضروا باألم  

فوق ذلن، وكان أهل العلم ٌرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث، ألن أباهم ٌلً نكاحهم، ونفمته 
 .(ٔ)علٌهم دون أمهم"

                                                             

 .ٓٗ-5ٖ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓٗ/1(:ص12ٖٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٗ/1(:ص12ٖٕاخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٗ/1تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .، وؼٌرها ٕٔ:  ٔ، وأمالً الشجرى  ٕٕٓ:  ٕ، وسٌبوٌه  ٖ٘٘، والنمابض :  ٗ٘٘دٌوانه : (٘)
 .ٖٗ-ٕٗ/1نظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٗ/1(:ص12ٖٗتفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٗ/1(:ص12ٖ٘أخرجه الطبري) (1)
 .2ٓ(:ص12ٕاإلجماع البن المنذر) (5)
ب، ورأي ابن عباس اختاره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة؛ فإن اإلخوة المحجوبٌن باألب ٕ٘ٔ/ ٕاألوسط انظر:  (ٓٔ)

االختٌارات الفمهٌة -ولؤلب الثلثان عن اإلرث ال ٌحجبون األم من الثلث إلى السدس بل ٌجب لها الثلث كامبلً، 
 .وهو الصحٌح الذي نراه الٌوم -52ٔص
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وهذا كبلم  حسن. لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحٌح أنه كان ٌرى أن لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)فً تفسٌره" (ٕ)عن أمهم ٌكون لهم ، وهذا لول شاذ ، رواه ابن جرٌر السدس الذي حجبوه

والصواب أن هللا تعالى ذكره فرض لؤلم مع اإلخوة السدس ، لما هو أعلم به من مصلحة 
خلمه ولد ٌجوز أن ٌكون ذلن كان لما ألزم اآلباء ألوالدهم ولد ٌجوز أن ٌكون ذلن لؽٌر ذلن. 

 .(ٗ)، وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا ولٌس ذلن مما كلَّفنا علمه
لال الطبري:" وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عباس ، فمول لما علٌه األمة مخالؾ. 
وذلن أنه ال خبلؾ بٌن الجمٌع : أْن ال مٌراث ألخً مٌت مع والده. فكفى إجماعهم على خبلفه 

 .(٘)شاهًدا على فساده"
ٌٍْن{ ]النساء : لوله تعالى}ِمْن بَْعِد َوِصٌٍَّة   [، أي:" بعد تنفٌذ وصٌة ٌُٔٔوِصً بَِها أَْو َد

 .(ٙ)المٌت ولضاء دٌونه"
ٌعنً: إلى الثلث أو دٌن علٌه فإنه ٌبدأ بالدٌن من مٌراث المٌت بعد الكفن ثم  لال مماتل:"

 .(2)الوصٌة بعد ذلن ثم المٌراث"
ٌْن م لال ابن كثٌر:" مدم على الوصٌة ، وذلن عند إمعان أجمع العلماء سلفًا وخلفًا : أن الدَّ

 .(1)النظر ٌفهم من فَْحَوى اآلٌة الكرٌمة"
الوصٌة لبل الدٌن، وأجمع أهل العلم أن الدٌن ٌبدأ به  -تعالى  -ذكر هللا  لال الماترٌدي:"
 .(5)لبل الوصٌة والمٌراث"

 لال :" شهدت رسول هللا صلى هللا -رضً هللا عنه-ولد روى عن علً بن أبً طالب 
ٌٍْن { ،  علٌه وسلم ٌمضً بالدٌن لبل الوصٌة، وأنتم تمرإون: } ِمْن بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوِصً بَِها أَْو َد

 .(ٓٔ)وأن أعٌان بنً األم ٌتوارثون دون بنً العبلت، اإلخوة لؤلب واألم، دون اإلخوة لؤلم"
فً ولرأ ابن عامر وابن كثٌر وعاصم فً رواٌة أبً بكر }ٌوصً بها{ بفتح الصاد 

الحرفٌن، ولرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسابً }ٌوصً بها{ بكسر الصاد فٌهما، ولال حفص 
 .(ٔٔ)عن عاصم األولى بالكسر }ٌوصً بها{ والثانٌة }ٌوصً بها{ بفتح الصاد

آباإكم  أي:"[، ٔٔلوله تعالى}آبَاُإكُْم َوأَْبنَاُإكُْم اَل تَْدُروَن أٌَُُّهْم أَْلَرُب لَكُْم َنْفعًا{ ]النساء :  
وأْبناإكم الذٌن فُِرض لهم اإلرث ال تعرفون أٌهم ألرب لكم نفعًا فً دنٌاكم وأخراكم، فبل تفضلوا 

 .(ٔ)واحًدا منهم على اآلخر"

                                                                                                                                                                               

 .11ٖ/ٖ(:ص5ٓ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .٘ٗ/1(:ص12ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .٘ٗ/1( انظر: تفسٌر الطبري:ٗ)
 .٘ٗ/1( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٕٔٗ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٖٔٙ/ٔمماتل بن سلٌمان:( تفسٌر 2)
 .1ٕٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .2ٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (5)
(:ص ٕٕٕٔ،وفً)ٖٔٔ/ٔ(:ص5ٔٓٔ، وفً )25/ٔ(: ص5٘٘(، وأحمد: )ٙ٘( ،)٘٘(أخرجه الحمٌدي:)ٓٔ)
، ٗ/ٙ(، ولال البخاري:ٕٕٕٔ(، و)5ٕ٘ٓ(، و)5ٕٗٓ(، والترمذي)2ٖ5ٕ(، و)2ٕٔ٘، وابن ماجة )ٗٗٔ/ٔ

، تعالى: {من بعد وصٌة ٌوصً بها أو دٌن{: وٌذكر: "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لضى بالدٌن لبل باب تؤوٌل لول هللا
 الوصٌة".

( : "هذا حدٌث ال نعرفه إال من حدٌث أبً إسحاق، عن الحارث، عن علً، ولد 5ٕ٘ٓلال أبو عٌسى الترمذي )
 تكلم بعض أهل العلم فً الحارث".

الحارث كان أفمه وأفرض الناس وأحسب الناس ، تعلم الفرابض من علً" ، ولٌل لال أبو بكر بن أبً داود : "
 للشعبً : كنت تختلؾ إلى الحارث ؟ لال : نعم ، كنت أختلؾ إلٌه أتعلم الحساب ، كان أحسب الناس.

لكن ضعؾ فً رواٌته للحدٌث ، ضعفه جماعة منهم الشعبً وجرٌر وابن مهدي وابن المدٌنً وٌحٌى بن معٌن 
 (.ٕٗٗ/٘و زرعة وأبو حاتم. انظر : تهذٌب الكمال )وأب
 .1ٕٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
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عن السدي لوله : }ال تدرون أٌهم ألرب لكم نفعًا{، لال بعضهم : فً نفع اآلخرة ، ولال  
 .(ٕ)بعضهم : فً نفع الدنٌا"

ٌمول : أطوعكم هلل من اآلباء واألبناء ، أرفعكم درجة ٌوم المٌامة ، ألن  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)هللا سبحانه ٌشفع المإمنٌن بعضهم فً بعض"

ٌعنً: فً اآلخرة، فٌكون معه فً درجته، وذلن أن الرجل ٌكون عمله دون  لال مماتل:"
 .(ٗ)ه لتمر أعٌنهم"فً درجت -عز وجل -عمل ولده أو ٌكون عمله دون عمل والده، فٌرفعه هللا

لال : أٌهم خٌٌر لكم فً الدٌن والدنٌا ، الوالد أو الولُد الذٌن ٌرثونكم ، لم  وعن ابن زٌد:
 .(٘)ٌدخِل علٌكم ؼٌرهم ، فَرَض لهم الموارٌث ،  لم ٌؤت بآخرٌن ٌشركونهم فً أموالكم"

طوهموها ، ٌمول : أعطوهم حمولهم من مٌراث مٌتهم الذي أوصٌتُكم أن تع لال الطبري:"
 .(ٙ)فإنكم ال تعلمون أٌهم أدنى وأشد نفعًا لكم فً عاجل دنٌاكم وآجل أخراكم"

 .(2)}أٌهم ألرب لكم نفًعا{، فً الدنٌا" ولال مجاهد:"
أي : إنما فرضنا لآلباء ولؤلبناء ، وساوٌنا بٌن الكل فً أصل المٌراث  لال ابن كثٌر:"

على خبلؾ ما كان علٌه األمر فً الجاهلٌة ، وعلى خبلؾ ما كان علٌه األمر فً ابتداء اإلسبلم 
من كون المال للولد وللوالدٌن الوصٌة ، كما تمدم عن ابن عباس ، إنما نسخ هللا ذلن إلى هذا ، 

من  -أو األخروي أو هما  -لهإالء بحسبهم ؛ ألن اإلنسان لد ٌؤتٌه النفع الدنٌوي ففرض لهإالء و
أبٌه ما ال ٌؤتٌه من ابنه ، ولد ٌكون بالعكس ؛ فلهذا لال : } آبَاُإكُْم َوأَْبنَاُإكُْم ال تَْدُروَن أٌَُُّهْم أَْلَرُب 

ولع ومرجو من اآلخر ؛ فلهذا لَكُْم نَْفعًا { أي : كؤن النفع متولع ومرجو من هذا ، كما هو مت
 .(1)فرضنا لهذا ولهذا ، وساوٌنا بٌن المسمٌن فً أصل المٌراث"

لٌل: المصد بذلن أن المنفعة بهما متفاوتة، فإن المنفعة باآلباء فً الصؽر،  لال الراؼب:"
 وباألبناء فً الكبر.

 ولٌل: معناه تحروا ما أمرتم، وال تعتبروا نفع الولد والوالد، فإن
 ٌختلؾ عند اعتبار اآلحاد. ذلن

ولٌل: معناه ال ٌدري أحدكم أهو ألرب وفاة، فٌنتفع ولده بماله، أم الولد ألرب وفاة فٌنتفع 
 :(5)الوالدان بماله، وإلى هذا المعنى أشار الشاعر

 ما علم ذي ولد أٌثـ                  كله أم الولد الٌتٌم؟
به ٌجب أن ٌتحرى فً ماله الوجه الذي جعل وهذا الذكر فً اآلٌة كاالستطراد، والمصد 

له المال، فبل ٌمنع ذا حك من حمه، شفمة على ورثته، وال ٌضعه فً ؼٌر حمه "تفادٌا من انتمال 
ماله إلى ورثته، بل ٌجب أن ٌتحرى المصد فً ذلن، فلٌس ٌدري عوالب األمور، وجملة ذلن أن 

 .(ٓٔ)حكمه"فً اآلٌة حثا على تفوٌض األمر إلى هللا، والرضا ب

                                                                                                                                                                               

 .21التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗ/1(:ص12ٖٗأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٗ/1(:ص12ٗٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٓ٘-5ٗ/1(:ص12ٗٗأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٗ/1تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗ/1(:ص12ٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
، وفصل الممال فً شرح كتاب ٖٕٓانظر: البٌت لٌزٌد بن الحكم الثمً، فً بهجة المجالس البن عبد البر: (5)

، وشرح دٌوان الحماسة 1ٗٓ، وشرح دٌوان الحماسة للمرزولً:ٕٙٗاألمثال ألبً عبٌد البكري:
الٌعلم الوالد ما ٌكون منه ومن ولده فً اإلمهال واالستعجال، أي الٌدري أي  ، والمعنى:5ٗ/ٕللتبرٌزي:

 [.1ٗٔاألمرٌن ٌمع.]انظر: شرح دٌوان الحماسة للمرزولً:
 .5ٕٔٔ-1ٕٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
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ِ{ ]النساء :   هذا الذي أوصٌتكم به مفروض علٌكم  [، أي:"ٔٔلوله تعالى}فَِرٌَضةً ِمَن َّللاَّ
 .(ٔ)من هللا"

 .(ٕ)لال فً التمدٌم لهذه المسمة: فرٌضة ثابتة من هللا" لال مماتل:"
 .(ٖ)سهاًما معلومة مولتة بٌَّنها هللا لهم" لال الطبري:أي:"

أي : من هذا الذي ذكرناه من تفصٌل المٌراث ، وإعطاء بعض الورثة  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)هو فرض من هللا حكم به ولضاه" -أكثر من بعض 

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]النساء :   [، أي:" إِنه تعالى علٌم بما ٌصلح ٔٔلوله تعالى}ِنَّ َّللاَّ
 .(٘)لخلمه حكٌم فٌما شرع وفرض"

 علٌم حكٌم الذي ٌضع األشٌاء فً محالها ، وٌعطً كبل ما ٌستحمه وهللا لال ابن كثٌر:أي:"
 .(ٙ)بحسبه"

إّن هللا لم ٌزل ذا علم بما ٌصلح خلمه ، أٌها الناس ، فانتهوا إلى ما  لال الطبري:أي:"
ٌؤمركم ، ٌصلح لكم أموركم.  حكٌما  ، ٌمول : لم ٌزل ذا حكمة فً تدبٌره ، وهو كذلن فٌما 

راث بعض ، وفٌما ٌمضً بٌنكم من األحكام ، ال ٌدخل حكمه َخلَل وال زلل ٌمسم لبعضكم من مٌ
 .(2)، ألنه لضاء من ال تخفى علٌه مواضع المصلحة فً البدء والعالبة"

 الفوائد:

 أن هللا تعالى تولى لسمة التركات بنفسه فبل ٌحل ألحد أن ٌؽر منها شٌباً. -ٔ
 االثنان ٌعتبران جمعاً. -ٕ
 حكمه حكم الولد نفسه فً الحجب.ولد الولد  -ٖ
األب عاصب فمد ٌؤخذ فرضه مع أصحاب الفرابض وما بمً ٌرثه بالتعصٌب لموله َصلَّى هللاُ  -ٗ

ٌِْه َوَسلََّم:  ًَ فهو ألْوَلى َرُجٍل ذََكرٍ »َعلَ  .(1)«أْلِحمُوا الفرابَِض بؤهلها ، فما بَِم

بار؛ ألن مٌراث االبنتٌن مستدل علٌهما، فً اآلٌة دلٌل جواز المٌاس، والفكر فٌها، واالعت -٘
ؼٌر منصوص، وكذلن مٌراث الذكور من األوالد باالنفراد مستدل علٌه ؼٌر منصوص، وما 
ٌحرز األب من المٌراث بحك العصبة مستدل علٌه ال منصوص، وما ٌستحك بالفرٌضة فهو 

ل أن ما ترن منصوص علٌه، وهكذا كل من ٌستحك شٌبا بحك الفرٌضة فهو منصوص علٌه؛ فد
 ذكره إنما ترن لبلجتهاد، والتفكر فٌه، واالعتبار.

}آباإكم وأبناإكم ال :-تعالى  -أنه ٌجوز أال ٌطلع هللا عباده على األشٌاء بموله  الفوائد:ومن -ٙ

 تدرون أٌهم ألرب لكم نفعا{، إذ لم ٌبٌن أٌهم ألرب نفعا.
 :«الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما:  -2

سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه فم 
 .(5)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك، وجاء :العلٌم  لال أبو سلٌمان:" 
 .(ٓٔ)"للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم ،فعٌل :على بناء

                                                             

 .21التفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٓ٘/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٕ/ٕثٌر:تفسٌر ابن ك (ٗ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٔ٘/1تفسٌر الطبري: (2)
 .(٘ٔٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖ٘ٙ( صحٌح البخاري برلم )(1)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (5)
 .ٕٔٔ/ٔاالسماء والصفات للبٌهمً: (ٓٔ)
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هو المحكم لخلك األشٌاء. صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، كمولهم: ألٌم بمعنى: "«: الحكٌم»و
[ ولال ٔ:]ٌونس {آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم}: -جل وعز-مإلم، وسمٌع بمعنى: مسمع؛ كموله 

 [. ٔ :]هود {كتاب أحكمت آٌاته}فً موضع آخر: 
، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، هنا« الحكٌم»ـالمراد بفدل على أن 

إذ لٌس  ،ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها
كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، وما أشبههما من ضعاؾ الخلك، 

هما، والداللة بهما على كون الصانع وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌه بخلك إال أن التدبٌر فٌ
الذي }: -جل وعز-السموات واألرض والجبال وسابر معاظم الخلٌمة، وكذلن. هذا فً لوله 

[ لم تمع اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن هذا 2:]السجدة {أحسن كل شًء خلمه
 الخنزٌر، والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى فٌهالمعنى معدوم فً المرد، و

إلى حسن التدبٌر فً  إنشاء كل شىء من خلمه على ما أحب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على الهٌبة 
 .(ٔ) "[ٕ:]الفرلان {وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا}التً أراد أن ٌهٌبه علٌها. كموله تعالى: 

 
 

 المرآن
ا تََرْكَن ِمْن }َولَكُْم نِْصُف  بُُع ِمم  َما تََرَن أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم ٌَكُْن لَُهن  َولٌَد فَِإْن َكاَن لَُهن  َولٌَد فَلَكُُم الرُّ

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم ٌَُكْن لَكُْم َولٌَد فَِإْن َكانَ  بُُع ِمم  ٌٍْن َولَُهن  الرُّ َولٌَد فَلَُهن   لَكُمْ  بَْعِد َوِصٌ ٍة ٌُوِصٌَن بَِها أَْو َد
ٌٍْن َوِإْن َكاَن َرُجٌل ٌُوَرُث َكاَللَةً أَِو اْمرَ  ا تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصٌ ٍة تُوُصوَن بَِها أَْو َد أَةٌ َولَهُ الثُُّمُن ِمم 

َرَكاُء فًِ الثُّلُِث ِمْن بَْعِد أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَِلَن فَُهْم شُ
ُ َعِلٌٌم َحِلٌٌم ) ِ َوّللا  ٌَْر ُمَضاّرٍ َوِصٌ ًة ِمَن ّللا  ٌٍْن َغ  [ٕٔ({ ]النساء : َٕٔوِصٌ ٍة ٌُوَصى بَِها أَْو َد

 التفسٌر:
نصؾ ما ترن أزواجكم بعد وفاتهن إن لم ٌكن لهن ولد ذكًرا كان أو  -أٌها الرجال-ولكم 

لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصٌتهن الجابزة، أو ما ٌكون  أنثى، فإن كان
ٌْن لمستحمٌه. وألزواجكم  الربع مما تركتم، إن لم ٌكن لكم ابن أو ابنة  -أٌها الرجال-علٌهن من َد

هن، منهن أو من ؼٌرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، ٌمسم الربع أو الثمن بٌن
فإن كانت زوجة واحدة كان هذا مٌراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصٌتم به من الوصاٌا 
ٌْن. وإن مات رجل أو امراة ولٌس له أو لها ولد وال  الجابزة، أو لضاء ما ٌكون علٌكم من َد

م والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان اإلخوة أو األخوات أل
أكثر من ذلن فهم شركاء فً الثلث ٌمسم بٌنهم بالسوٌة ال فرق بٌن الذكر واألنثى، وهذا الذي 
فرضه هللا لئلخوة واألخوات ألم ٌؤخذونه مٌراثًا لهم من بعد إنفاذ وصٌته إن كان لد أوصى 
بشًء، أو لضاء دٌون المٌت، ال ضرر فٌه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصٌة نافعة لكم. 

  علٌم بما ٌصلح خلمه، حلٌم ال ٌعاجلهم بالعموبة.وهللا
أي:  [، "ٕٔ}َولَكُْم نِْصُؾ َما تََرَن أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم ٌَكُْن لَُهنَّ َولٌَد{ ]النساء : لوله تعالى: 

ولكم أٌها الرجال نصؾ ما ترن أزواجكم من المال ِإن لم ٌكن لزوجاتكم أوالد منكم أو من 
 .(ٕ)ؼٌركم"
، " لوله: }ولكم نصؾ ما ترن (ٖ)سعٌد بن جبٌر لوله: ولكم ٌمول: للرجل"عن  

، "لوله: }إن لم ٌكن لهن ولد{: إن (ٗ)أزواجكم{ ٌمول: للرجل نصؾ ما تركت امرأته إذا ماتت"
 .(٘)لم ٌكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من ؼٌره"

                                                             

 .2ٗ-2ٖشؤن الدعاء، للخطابً: (ٔ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .11ٗ/ٖ(:ص5ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .11٘/ٖ(:ص5ٔ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .11٘/ٖ(:ص5ٔ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
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ا تََرْكَن{ ]النساء : }فَإِْن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الوله تعالى:  بُُع ِممَّ ، فإن كان لكم  [،أي:"ٕٔلرُّ
 .(ٔ)ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم"

، لوله: (ٕ)عن سعٌد بن جبٌر:" لوله: }فإن كان لهن ولد{: فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى"
 .(ٗ)، "لوله: }مما تركن {،ٌعنً: مما تركت من المال"(ٖ)}فلكم الربع{، ٌعنً: للزوج"

ٌٍْن{ ]النساء : لوله تعالى:  أي: من بعد الوصٌة  [،"ٕٔ}ِمْن بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوِصٌَن بَِها أَْو َد
 .(٘)ولضاء الدٌن"

، "لوله: }أو دٌن{: دٌن (ٙ)ن سعٌد بن جبٌر لوله: }من بعد وصٌة ٌوصٌن بها{: النساء"ع
 .(2)علٌهن، لال: فالدٌن لبل الوصٌة فٌها تمدٌم"

شهدت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمضً بالدٌن، ولفظ العدنً، لال: " لضى رسول عن علً، لال:  
هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن الدٌن لبل الوصٌة، وأنتم تمرءون: }من بعد وصٌة توصون بها أو دٌن{ وإن أعٌان 

اإلخوة  بنً األم ٌتوارثون، دون بنً العبلت اإلخوة لؤلب واألم دون اإلخوة لؤلب، ولفظ العدنً
  .(1)لؤلب واألم ألرب من اإلخوة لؤلب ٌتوارثون دون اإلخوة لؤلب "

ا تََرْكتُْم إِْن لَْم ٌَكُْن لَكُْم َولٌَد{ ]النساء : لوله تعالى:  بُُع ِممَّ أي: ولزوجاتكم  [،"ٕٔ}َولَُهنَّ الرُّ
 .(5)هن"واحدة فؤكثر الربع مما تركتم من المٌراث إِن لم ٌكن لكم ولد منهن أو من ؼٌر

لوله: }ولهن الربع مما تركتم{،  ، "(ٓٔ)عن سعٌد بن جبٌر:" لوله: }ولهّن{ ٌعنً: النساء"
، "لوله: (ٕٔ)لوله: }مما تركتم{ ٌعنً: مما ترن زوجها من المٌراث" ، "(ٔٔ)ٌعنً: للمرأة الربع"

لال: ولد ، " لوله: }إن لم ٌكن لكم ولد{، (ٖٔ)}إن لم ٌكن لكم{، ٌعنً: لزوجها الذي مات عنها"
 .(ٗٔ)منها وال من ؼٌرها"

ا تََرْكتُْم{ ]النساء : لوله تعالى:  أي: فإِن كان لكم  [،"ٕٔ}فَإِْن َكاَن لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
 .(٘ٔ)ولد منهن أو من ؼٌرهن فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال"

، "لوله: }فلهن (ٙٔ)ولد ذكر أو أنثى"عن سعٌد بن جبٌر:" لوله: }فإن كان لكم ولد{، لال:  
 .(2ٔ)الثمن مما تركتم{ ٌعنً: مما ترن الزوج من المال"

ٌٍْن{ ]النساء : لوله تعالى:  أي: من بعد  [، [،"ٕٔ}ِمْن بَْعِد َوِصٌٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َد
 .(1ٔ)الوصٌة ولضاء الدٌن"

 .(5ٔ)والدٌن لبل الوصٌة ثم ٌمسم المٌراث" لال سعٌد بن جبٌر:" 

                                                             

 .25التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .11٘/ٖ(:ص5ٔ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .11٘/ٖ(:ص5ٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .11٘/ٖ(:ص5ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .11٘/ٖ(:ص5ٕٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .11٘/ٖ(:ص5ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٔ٘-5ٓ٘/ٕ(:ص1ٖٗٔأخرجه ابن المنذر) (1)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (5)
 .11٘/ٖ(:ص5ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .11٘/ٖ(:ص5ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .11ٙ/ٖ(:ص5ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .11ٙ/ٖ(:ص5ٕ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .11ٙ/ٖ(:ص5ٕ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .11ٙ/ٖ(:ص5ٕ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .11ٙ/ٖ(:ص5ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (1ٔ)
 .112/ٖ(:ص5ٖٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)
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أي: وإن كان المٌت ٌورث  [، "ٕٔ}َوإِْن َكاَن َرُجٌل ٌُوَرُث َكبَللَةً[}النساء:لوله تعالى: 
 .(ٔ)كبللة أي ال والد له وال ولد وورثة ألاربه البعٌدون لعدم وجود األصل أو الفرع"

المعنى: إن مات رجل فً حال كبللة، أي: لم ٌخلؾ والداً وال  لال الشافعً:"  
 .(ٕ)ولداً"

الكبللة فً هذه اآلٌة المٌت، وهو الموروث، والمراد به األخ لؤلم إذا  لال الواحدي:" 
 .(ٖ)مات"

 اختلفوا فً الكبللة على ألوال :و 
، وهو لول (ٗ)أن الكبللة: من ال ولد له، رواه ابن عباس، عن عمر بن الخطابأحدها:

 .(٘)طاوس
 .(ٙ)الحكم بن عٌٌنة فً أحد لولٌهوالثانً:أن الكبللة ما عدا الوالد ، وهو لول 

، والمشهور عن (1)، وعمر(2)والثالث : أن الكبللة ما عدا الولد والوالد ، وهو لول أبً بكر
، (ٗٔ)، والزهٌري(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، والحكم(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، وسلٌم بن عبد(5)عن ابن عباس

، (5ٔ)واختٌار الفراء، (1ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(2ٔ)، والحسن(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)وأبً إسحاق
 .(ٕٓ)والزجاج

 .(ٕٔ)أن الكبللة: بنو العم األباعد، ذكره ابن فارس، عن ابن األعرابًوالرابع: 
 .(ٕٕ)هم األخوة لؤلم. لاله عطٌةوالخامس: أن

 .(ٖٕ)أنهم األخوة لؤلب. لاله عبٌد بن عمٌر والسادس:
 .(ٕٗ)ولٌل: هم األخوة واألخوات والسابع:

 .(ٕ٘)والذي علٌه األكثرون وهو الصواب أن الكبللة ما عدا الوالد والولد" لال الواحدي:" 
الكبللة : مشتمة من اإلكلٌل ، وهو الذي ٌحٌط بالرأس من جوانبه ، والمراد لال ابن كثٌر:"

  .(ٔ)هنا  من ٌرثه من حواشٌه ال أصوله وال فروعه"
                                                             

 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٙٗ٘/ٕتفسٌر الشافعً: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .ٓٙٗ/ٔ، ونسبه الماوردي الى ابن عباس، انظر: النكت والعٌون: 1ٖٓ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .1٘-2ٙ/1(:ص12ٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘/1(:ص12ٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 112/ٖ(:ص5ٖٖٗ، وابن أبً حاتم)ٗ٘/1(:ص12ٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙ٘-٘٘/1(:ص12٘٘)-(12٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2٘-ٙ٘/1:ص12٘5)-(12٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2٘/1(:ص12ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2٘/1(:ص12ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٔ)
 .2٘/1(:ص12ٕٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .2٘/1(:ص12ٙٗ(، و)12ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2٘/1(:ص12ٙٗ(، و)12ٖٙانظر: تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .112/ٖ(:ص5ٖٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .112/ٖ(:ص5ٖٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .112/ٖ(:ص5ٖ٘ٗنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ا (1ٔ)
 .2ٕ٘/ٔانظر: معانً المران: (5ٔ)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٓ)
 .1ٖٓ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٕ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖٕ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٗ)
 .2ٖٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٕ٘)
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النسب، أي: لم ٌكن الذي ٌرثه لال الزجاج:" زعم أهل اللؽة أن الكبللة من لولن : تكلله 
 :(ٕ)ابنه وال أباه. والكبللة سوى الولد والوالد، والدلٌل على أن األب لٌس بكبللة لول الشاعر

 فإّن أَبَا اْلَمْرء أْحَمى لَهُ            وَمْولَى الَكبللَة اَل ٌَؽَضبُ 
 .(ٖ)وإنما هو كاإلكلٌل الذي على الرأس"

، وكما جاء فً  حدٌث (ٗ)ٌسمى "كبللة". لاله سعٌد بن جبٌرالوارث وٌجدر المول بؤن  
 .(٘)جابر أنه لال: "لٌس ٌرثنً إال كبللة"

، ومنه لول (ٙ)الموروث أي: المٌت، ٌسمى "كبللة"، لاله الضحان والسديوكذلن أن 
 :(2)الفرزدق

 ورثتم لناة الملن ال عن كبللة              عن ابنً مناؾ: عبد شمس وهاشم
 :(1)لطرماحولال ا

 ٌهز سبلحا لم ٌرثه كبللة                ٌشن به منها جلود المؽابن 
ٌصؾ ثورا ولرنه وأنه ورثه من أبٌه، وجعل المرن له كالرمح من األسلحة، وأنه ٌشك به 

 .(5)مؽابن الكبلب. فالكبللة فً هذا البٌت ٌحتمل أنه الوارث، وٌحتمل أنه الموروث
 .(ٓٔ)الكبللة "هو المال" ولال  النضر بن شمٌل: أن 
نستنتج بؤن كل من مات وال ولد له وال والد فهو كبللة ورثته، وكل وارث لٌس بوالد  

 .(ٔٔ)للمٌت وال ولد له فهو كبللة موروثه
: المٌت ال الوارث، ولد لٌل للورثة الذٌن (ٕٔ)والكبللة فً هاتٌن اآلٌتٌن لال الشافعً:" 

رضً هللا  -كبللة أٌضاً، أال ترى أن جابر بن عبد هللا  ٌرثون المٌت ولٌس فٌهم أب وال ولد:
الحدٌث، (ٖٔ)فملت: "إنً رجل ال ٌرثنى إال كبللة"  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: مرضت فؤتٌت النبً  -عنهما 

 .(ٗٔ)الموروث ال الوارث" -المٌت  -فجعل الكبللة: ورثته، فؤما اآلٌتان: فالكبللة فٌهما 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 أ، "اللسان ٕٗ/ ٗ، "الكشؾ والبٌان" ٕٙ/ ٕلم أعرؾ لابله وهو من "شواهد الزجاج فً معانٌه" (ٕ)

أراد الشاعر: أن أبا المرء أؼضب له إذا ظلم، ، ٖٖٔ/5، وتهذٌب اللؽة، مادة"كلل":ص 5ٔ1ٖ/ 2" مادة"كلل"
]انظر: وسابر المرابات ال ٌؽضبون للمرء ؼضب األب.وموالً الكبللة وهم اإلخوة واألعمام وبنو األعمام 

 2ٖٔ/ٙالتفسٌر البسٌط للواحدي:
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗ)
السمٌن  -بنصه-بنحوه، وذكره  ٖٗ/1(:ص12ٖٔالطبري)، أخرجه 2ٕٗ/ 5حدٌث جابر من "تهذٌب اللؽة" (٘)

 .)كلل(. ٔٓ٘فً :عمدة الحفاظ:
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
)كلل( فٌه الشطر األول، "عمدة الحفاظ" ص  5ٔ1ٖ/ 2أ، "اللسان"  ٕٗ/ ٗالبٌت فً "الكشؾ والبٌان" (2)

، ولد ذكر د. أحمد الخراط فً تحمٌمه لؤلخٌر أن البٌت لٌس فً "دٌوان 2ٓٙ/ ٖ)كلل(، "الدر المصون"  ٔٓ٘
واهد العربٌة" رؼم اتفاق من عزوت إلٌهم على نسبته إلى الفرزدق، الفرزدق"، هذا مع أنً لم أجده فً "معجم ش

 .فمد ٌكون سمط من "دٌوان الفرزدق" و"منتهى الطلب"، وهللا أعلم.
، و"أساس الببلؼة" )كلل( و"الصحاح" )سلح(، و"المحكم" )سلح( ٕٖ٘/ ٖ، و"البحر المحٌط" ٖٖٔدٌوانه: (1)

بن، وهو اإلبط والرفػ )باطن الفخذ(، وتطلك المؽابن على معاطؾ و"اللسان" )سلح(: )بزغ(. والمؽابن جمع مؽ
 .)ؼبن(. ٕٖٔٔ/ ٙالجلد أٌضا. انظر: "اللسان" 

 .2ٖٓ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط: (5)
 .5ٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٙ)كل( بتصرؾ، والتفسٌر البسٌط للواحدي: 2ٖٙٔ/ ٗتهذٌب اللؽة" (ٔٔ)
ُ ٌُْفتٌِكُْم فًِ اْلَكبَللَِة { لال تعالى:رة النساء، ( من سو2ٙٔ( و)ٕٔ(ٌمصد اآلٌة)ٕٔ)  . }ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ
 -بنصه-بنحوه، وذكره  ٖٗ/1(:ص12ٖٔالطبري)، أخرجه 2ٕٗ/ 5حدٌث جابر من "تهذٌب اللؽة" (ٖٔ)

 .)كلل(. ٔٓ٘السمٌن فً :عمدة الحفاظ:
 .ٙٗ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٗٔ)
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 أنه سبل عن الكبللة، فمرأ آخر سورة النساء، فرد علٌه السابل وروى أنس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)«لست بزابدن حتى أزاد»فمال ملسو هيلع هللا ىلص: 

وددت أن رسول هللا صلى » عن ابن عمر، لال: "سمعت عمر، ٌمول على منبر المدٌنة: 
إلٌه، الجد والكبللة، وأبواب من أبواب هللا علٌه وسلم لم ٌفارلنا حتى ٌعهد إلٌنا عهدا ننتهً 

 .(ٕ)«"الربا
 .(ٖ)أو امرأةٌ تورث كبللة" [، أي:"ٕٔلوله تعالى:}أَِو اْمَرأَةٌ { ]النساء :  
 .(ٗ)أو ماتت امرأة كذلن" لال الشافعً:أي:" 
 .(٘)ٌعنى: أو امرأة تورث كبللة" لال السمعانً:" 
وابن عمر حٌن طعن: " اعلموا أن من  عن عمر، أنه لال البن عباس، وسعٌد بن زٌد،و 

أدرن وفاتً من سبً العرب من مال هللا، فهو حر، واعلموا أنً لم ألل فً الكبللة شٌبا، 
 .(ٙ)واعلموا أنً لم أستخلؾ أحدا "

عن عاصم بن سلٌمان، عن الشعبً، لال: كان عمر ٌمول: " الكبللة: من ال ولد له "، و 
ً هللا أن أخالؾ أبا بكر، أرى الكبللة: ما عدا الولد والوالد فلما طعن عمر، لال: " إنً ألستح

"(2). 
عن معمر ، عن أٌوب عن ابن سٌرٌن ، لال: " نزلت }لل هللا ٌفتٌكم وأخرج عبدالرزاق  

[ والنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً مسٌر له ، وإلى جنبه حذٌفة بن الٌمان ، فبلؽها النبً 2ٙٔفً الكبللة{ ]النساء: 
 حذٌفة " ، وبلؽها حذٌفة عمر بن الخطاب وهو ٌسٌر خلؾ حذٌفة ، فلما استخلؾ عمر سؤل ملسو هيلع هللا ىلص

حذٌفة عنها ورجا أن ٌكون عنده تفسٌرها ، فمال له حذٌفة: وهللا إنن ألحمك إن ظننت أن إمارتن 
معمر: تحملنً أن أحدثن فٌها ما لم أحدثن ٌومبذ ، فمال: عمر: لم أرد هذا رحمن هللا، لال 
[، 2ٙٔفؤخبرنً أٌوب ، عن ابن سٌرٌن أن عمر كان إذا لرأ }ٌبٌن هللا لكم أن تضلوا{ ]النساء: 

 .(1)«اللهم من بٌنت له الكبللة فلم تبٌن لً»لال: 
عن طاوس، لال: "أمر عمر حفصة أن تسؤل النبً صلى وروي عن سفٌان عن عمرو  

من »لبس ثٌابه، سؤلته عنها، فؤمبلها علٌها، ولال: هللا علٌه وسلم، عن الكبللة، فؤمهلته حتى إذا 
لال سفٌان: }وإن كان رجل « أمرن بهذا، أعمر؟ ما أظن أن ٌفهمهما، أو لم تكفه آٌة الصٌؾ؟
 .(5)ٌورث كبللة{، فلم ٌفهمها، ولال: اللهم من فهمها فإنً لم أفهمها"

أب، أو ابن، أو أخ،  وروي عن األثرم، عن أبً عبٌدة " }كبللة{ لال: "كل من لم ٌرثه 
فهو عند العرب: كبللة }ٌورث كبللة{ ، كبللة: مصدر، من تكلله النسب أي: تعطؾ النسب 

 .(ٓٔ)علٌه، ومن لال: }ٌورث كبللة{ ، فهم الرجال الورثة، أي: تعطؾ النسب علٌه "
 .(ٔٔ)"أي: وللموّرث أخ أو أخت من أمّ [، "ٕٔلوله تعالى:}َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت{ ]النساء :  

                                                             

 ، بتفاوت..1٘ٔ، وانظر: مختلؾ الحدٌث:5ٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
رواه البخاري فً صحٌحه و5ٔ٘/، ٕ(:صٓٗٗٔ، وابن المنذر)5ٖٗ/5(:ص11ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)

، وذكره السٌوطً فً 15ٕ: 1/ٕ٘ٗ: ٙ(، والبٌهمً فً السنن ٕٖٖٓ( ومسلم فً صحٌحه برلم )11٘٘برلم )
 ته لعبد الرزاق.، وزاد نسب5ٕٗ: ٕالدر المنثور 

 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٙٗ٘/ٕتفسٌر الشافعً: (ٗ)
 . ٗٓٗ/ٔ(تفسٌر السمعانً:٘)
 .5ٕ٘/ٕ(:صٔٗٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .5ٕ٘/ٕ(:صٖٗٗٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .ٖٗٓ/ٓٔ(:ص5ٔ5ٖٔمصنؾ عبدالزاق الصنعانً) (1)
أخرجه عبد الرزاق فً "المصنؾ" ، 21ٔٔ/ٖ(:ص12٘التفسٌر من سنن سعٌد بن منصور) (5)
 . ٖ٘ٓ/  ٓٔ(:ص5ٔ5ٗٔ)
 .5٘٘/ٕ(:صٔ٘ٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)



ٕٖٗ 
 

"فً لول هللا تعالى: }وإن كان رجل ٌورث كبللة أو امرأة وله أخ أو  عن الحسن : 
 .(ٕ)وروي عن سعد بن مالن مثله .(ٔ)أخت{، لال: من أمه"

أجمعوا على أن المراد باألخ واألخت هاهنا أوالد األم، وفرض لكل  لال السمعانً:" 
 .(ٖ)واحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى"

أي: فلؤلخ من األم السدس  [،"ٕٔ}فَِلكُّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس{ ]النساء : تعالى:لوله  
 . (ٗ)ولؤلخت السدس أٌضاً"

بالكسر  -لرأ الحسن: }ٌورث{ بفتح الواو، وكسر الراء مع التشدٌد، فمن لرأ }ٌورث{ و 
 .(٘) فكبللة، مفعول، ومن لرأ }ٌورث{، فكبللة منصوب على الحال –

أي: فإِن [، "ٕٔ}فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَِلَن فَُهْم شَُرَكاُء فًِ الثُّلُِث{ ]النساء : تعالى: لوله 
كان اإِلخوة واألخوات من األم أكثر من واحد فإِنهم ٌمتسمون الثلث بالسوٌة ذكورهم وِإناثهم فً 

 .(ٙ)المٌراث سواء"
 .(2)اثنٌن إلى عشرة فصاعدا"ٌعنً: أكثر من واحد، وكانوا  لال سعٌد بن جبٌر:" 
مٌراث األخوة من األم بٌنهم للذكر  -عن ابن شهاب لال: "لضى عمر بن الخطاب أن 

فٌه مثل األنثى، لال: وال أرى عمر بن الخطاب لضى بذلن حتى علم ذلن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
. وروي عن (1)فهم شركاء فً الثلث{"ولهذه اآلٌة التً لال هللا تعالى: }فإن كانوا أكثر من ذلن 

 .(5)الحسن، وسعٌد بن جبٌر، ولتادة نحو ذلن
 .(ٓٔ)لال السمعانً:" وفٌه إجماع، أن فرضهم الثلث إذا تعددوا، وإن كثروا" 
{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌَْر ُمَضاّرٍ ٍن َؼ ٌْ من بعد  [،"ٕٔ}ِمْن بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوَصى بَِها أَْو َد

 .(ٔٔ)إن كان لد أوصى بشًء، أو لضاء دٌون المٌت، ال ضرر فٌه على الورثة"إنفاذ وصٌته 
 .(ٕٔ)ٌعنً: الموصً ال ٌضر بالورثة بمجاوزة الثلث، ونحوه ا" لال السمعانً:" 

" الضرار فً الوصٌة من الكبابر، ثم لرأ هذه اآلٌة: }ؼٌر لال عكرمة: "لال ابن عباس: 
 .(ٖٔ)مضار{ إلً }مهٌن{"

عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "اإلضرار فً الوصٌة حاتم بسنده  وأخرج ابن أبً 
 .(ٗٔ)من الكبابر"

 .(٘ٔ)لوله " }مضار{ لال: فً المٌراث ألهله " لال مجاهد:" 
ٌعنً، علٌه من ؼٌر ضرار ٌكون به، وال ٌمر بحك علٌه وال  لال سعٌد بن جبٌر:" 

ٌوصً بؤكثر من الثلث مضارة لهم، فذلن لوله: ؼٌر مضار ٌعنً: ؼٌر مضار للورثة بتلن 
 .(ٔ)المسمة }وصٌة من هللا{"

                                                             

 .111-112/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 ..111-112/ٖ(:ص5ٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٔ، وزاد المسٌر:ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (٘)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .111/ٖ(:ص5ٖ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .111/ٖ(:ص5ٖ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .111/ٖ(:ص5ٖ1ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .25التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
، وفٌه:"ثم لرأ:}ؼٌر مضار 111/ٖ(:ص5ٗٓٗ، وابن أبً حاتم)5ٙ٘/ٕ(:صٖ٘ٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٖٔ)

 وصٌة من هللا{".
 .111/ٖ(:ص5ٖ5ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٗ٘ٗٔأخرجه ابن المنذر) (٘ٔ)
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لال لتادة: "إن هللا عز وجل كره الضرار فً الحٌاة وعند الموت ونهى عنه ولدر فٌه،  
 .(ٕ)حٌاة وال موت"وال ٌصلح مضارة فً 

ِ { ]النساء : لوله تعالى:   .(ٖ)أي: أوصاكم هللا بذلن وصٌة"[، "ٕٔ}َوِصًٌَّة ِمَن َّللاَّ
 .(ٗ)أي: فرٌضة من هللا" لال السمعانً:" 
 .(٘)تلن المسمة" لال ابن أبً زمنٌن: أي:" 

 .(ٙ)ولرأ األعمش: )ؼٌر مضار وصٌة من هللا( على اإلضافة
ُ َعِلٌٌم َحِلٌٌم{ ]النساء : لوله تعالى:  أي: وعالم بما شرع حلٌم ال ٌعاجل  [،"ٕٔ}َوَّللاَّ

 .(2)العموبة لمن خالؾ أمره"
 .(1)دمحم بن إسحاق: "}وهللا علٌم{ أي: علٌم بما ٌخفون"لال  
 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:" }علٌم{ ٌعنً: عالما بها" 
 الفوائد:

 والزوجات من زوجهن.بٌان مٌراث الزوج من زوجته، والزوجة  -ٔ
 بٌان مٌراث الكبللة وهو من ال ٌترن والداً وال ولداً فٌرثه إخوته فمط ٌحوطون به إحاطة -ٕ

 اإلكلٌل بالرأس فلذا سُمٌت الكبللة.
 إهمال الوصٌة أو الدٌن إن علم إن الؽرض منها اإلضرار بالورثة فمط. -ٖ
 ى هللا تعالى.عظم شؤن الموارٌث فٌجب معرفة ذلن وتنفٌذه كما وص -ٗ
 :«الحلٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما:  -٘

سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه فم 
 .(ٓٔ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك، وجاء هو العالم :العلٌم  لال أبو سلٌمان:" 

 .(ٔٔ)"للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم ،فعٌل :على بناء
هو ذو الصفح، واألناة، الذي ال ٌستفزه ؼضب وال ٌستخفه جهل جاهل، وال «الحلٌم»و

عصٌان عاص، وال ٌستحك الصافح مع العجز اسم الحلم؛ إنما الحلٌم هو الصفوح مع المدرة. 
 :(ٕٔ)والمتؤنً الذي ال ٌعجل بالعموبة. ولد أنعم بعض الشعراء بٌان هذا المعنى فً لوله

 حتى ٌُذَلّوا وإن َعّزوا أللوام        لن ٌبلَػ المجَد ألواٌم وإْن َكُرُموا 
، ولكن َعْفَو أحبلم        وٌُشتَموا فتَرى األلواَن ُمشِرلةٌ،    ال َعْفَو ذُلَّ

أحدا من خلمه بصفة أعز من الحلم، وذلن حٌن وصؾ  -سبحانه-وٌمال: لم ٌصؾ هللا 
إسماعٌل به. وٌمال: إن أحدا ال ٌستحك اسم الصبلح حتى ٌكون موصوفا بالحلم، وذلن أن 

، [ٓٓٔ :]الصافات {رب هب لً من الصالحٌن}دعا ربه فمال:  -صلوات هللا علٌه-إبراهٌم 

                                                                                                                                                                               

 .115/ٖ(:ص5ٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .2ٕٓ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٕٔٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .15ٓ/ٖ(:ص5ٗ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .15ٓ/ٖ(:ص5ٗ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٔاالسماء والصفات للبٌهمً: (ٔٔ)
، والبٌت لعروة بن الزبٌر فً 5٘ٔ/ٔ، وزاد المسٌر:ٗٙالبٌت ؼٌر منسوب فً شؤن الدعاء للخطابً: (ٕٔ)

 ، 1ٓٗ/ٔ، وتفسٌر البحر المدٌد:1ٕٓ/ٗ، وتفسٌر المرطبً:2ٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: 
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-[ فدل على أن الحلم أعلى مآبر الصبلح ٔٓٔ:]الصافات {م حلٌمفبشرناه بؽبل}فؤجٌب بموله: 
 .(ٔ)-وهللا أعلم

 
 المرآن

َ َوَرسُولَهُ ٌُْدِخْلهُ َجن اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن  ِ َوَمْن ٌُِطِع ّللا  فٌَِها َوذَِلَن }تِْلَن ُحُدوُد ّللا 
 [ٖٔ]النساء : ({ ٖٔاْلفَْوُز اْلعَِظٌُم )
 التفسٌر:

تلن األحكام اإللهٌة التً شرعها هللا فً الٌتامى والنساء والموارٌث، شرابعه الدالة على 
أنها ِمن عند هللا العلٌم الحكٌم. وَمن ٌطع هللا ورسوله فٌما شرع لعباده من هذه األحكام وؼٌرها، 

بمٌاهها العذبة، وهم بالون فً ٌدخله جنات كثٌرة األشجار والمصور، تجري من تحتها األنهار 
 هذا النعٌم، ال ٌخرجون منه، وذلن الثواب هو الفبلح العظٌم.

ِ{ ]النساء :   [،" أي: تلن األحكام المذكور شرابع هللا التً ٖٔلوله تعالى: }تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ
 .(ٕ)حّدها لعباد"

 .(ٖ)لال مماتل:" ٌعنً هذه المسمة فرٌضة من هللا" 
 .(ٗ)أي األمكنة التً ال ٌنبؽً أن تتجاوز" "لال الزجاج:

 .(٘)لال السمعانً:" ٌعنً: ما ذكر من الفروض المحدودة" 
 .(ٙ)ٌعنً: ما ذكر من الفروض المحدودة" لال البؽوي:"

أي : هذه الفرابض والممادٌر التً جعلها هللا للورثة بحسب لُربهم من  لال ابن كثٌر:"
 .(2)عند عدمه ، هً حدود هللا فبل تعتدوها وال تجاوزوها"المٌت واحتٌاجهم إلٌه وفمدهم له 

[ على حمه ٌدخل فً هذا التعدي، مع 2ٔٔفالوصٌة للوارث بزٌادة ]ص: لال السعدي:"

 (5)"(1)«ال وصٌة لوارث»لوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِ{ ]النساء : وألهل العلم فً تفسٌر   [، وجوه:ٖٔلوله تعالى: }تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ

 .(ٓٔ)أحدها: ٌعنً: طاعة هللا، فً الموارٌث التً سمى. لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)ٌعنً: سنة هللا وأمره فً لسمة الموارٌث. لاله سعٌدوالثانً: 

 .(ٕٔ)حدود هللا، ٌعنً: فشروط هللا. لاله السديوالثالث: أن 
 .(ٖٔ)والرابع : فرابض هللا التً حدها لعباده

 .(ٗٔ)والخامس : تفصٌبلت هللا لفرابضه 
}تلن{، إشارة إلى األحكام التً ذكرت فً باب الٌتامى والوصاٌا  لال الزمخشري:" 

والموارٌث. وسماها حدودا، ألن الشرابع كالحدود المضروبة المولتة للمكلفٌن، ال ٌجوز لهم أن 
 .(ٔ)ٌتجاوزوها وٌتخطوها إلى ما لٌس لهم بحك"

                                                             

 .ٗٙ-ٖٙانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .(2ٕٔٗأخرجه ابن ماجة )(1)
 .2ٓٔتفسٌر السعدي: (5)
 .15ٓ/ٖ(:ص5ٗ5ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .15ٓ/ٖ(:ص5٘ٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .15ٓ/ٖ(:ص5٘ٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٔٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٔٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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َ َوَرسُولَهُ{  [،" أي: ومن ٌطع أمر هللا فٌما حكم ٖٔ]النساء :  لوله تعالى:}َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ
 .(ٕ)وأمر رسوله فٌما بٌّن"

 .(ٖ)فً لسم المٌراث كما أمره هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٗ)الموارٌث" لال مماتل:" فى لسمة

 .(٘)أي ٌمٌم حدوده على ما حد" لال الزجاج:"
أي : فٌها ، فلم ٌزد بعض الورثة ولم  ٌنمص بعًضا بحٌلة ووسٌلة ، بل  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)تركهم على حكم هللا وفرٌضته ولسمته"
بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما فً التوحٌد، ثم األوامر على اختبلؾ  لال السعدي:"

 .(2)بماتها"درجاتها واجتناب نهٌهما الذي أعظمه الشرن باهلل، ثم المعاصً على اختبلؾ ط
َ َوَرسُولَهُ{ ]النساء : وفً لوله   [، وجهان:ٖٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌُِطِع َّللاَّ

 .(5)، والحسن(1)أحدهما: فً عدم اإلضرار فً الوصٌة. وهذا لول ابن عباس
، وابن (ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)فٌما التص من الموارٌث. لاله مجاهدوالثانً: معناه: 

 .(ٕٔ)جرٌج
ونبه بموله: }ومن ٌطع هللا ورسوله{ على وجوب مراعاة ما بٌنه تعالى  لال الراؼب:" 

، ولوله: (ٖٔ)«ال وصٌة لوارث»من نحو لوله:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً الكتاب من أحكام الموارٌث، وما بٌنه 
 .(٘ٔ)" (ٗٔ).«لن الثلث والثلث. . »

[،أي:" ٌدخله جنات ْٖٔنَهاُر{ ]النساء : لوله تعالى:}ٌُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَ  
 .(ٙٔ)النعٌم التً تجري من تحت أشجارها وأبنٌتها األنهار"

 .(2ٔ)ٌعنً: المساكن تجري أسفلها أنهارها" لال أبو مالن:"
 .(1ٔ)ٌعنً: تحتها األنهار: تحت الشجر البساتٌن" لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(5ٔ)أنهار الجنة تفجر من جبل من مسن" لال عبدهللا:"
من أدى األوامر واجتنب النواهً فبل بد له من دخول الجنة والنجاة من  لال السعدي:"

 .(ٔ)النار"

                                                                                                                                                                               

 .12ٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٓٔتفسٌر السعدي: (2)
 .15ٓ/ٖ(:ص5ٕ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .15ٓ/ٖ(:ص5ٕ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .15ٓ/ٖ(:ص5ٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5٘٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .(2ٕٔٗأخرجه ابن ماجة )(ٖٔ)
فً الصحٌحٌن : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما دخل على َسْعد بن أبً ولاص ٌعوده لال : ٌا رسول هللا ، إنً ذو (ٗٔ)

بثلثً مالً ؟ لال : "ال". لال : فالشَّْطر ؟ لال : "ال". لال : فالثلث ؟ لال : مال وال ٌرثنً إال ابنة ، أفؤتصدق 
ٌْر من أن تََذَرهم َعالةً ٌتَكفَّ  فُون "الثلث ، والثلث كثٌر". ثم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنن إن تَذر َوَرثَتَن أؼنٌاء َخ

 ([.1ٕٙٔ) ( وصحٌح مسلم برلم2ٕٕٗالناس".] صحٌح البخاري برلم )
 .2ٖٔٔ/ٖاألصفهانً: ؼبتفسٌر الرا (٘ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5٘2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5٘1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)
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 .(ٕ)[،" أي: وهم ماكثٌن فٌها أبداً"ٖٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]النساء : 
 .(ٖ)ٌعنً: ال ٌموتون" لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٗ)ال ٌموتون"لال مماتل:" 
لرأ نافع وابن عامر :}ندخله جنات{، ولرأ ابن كثٌر وعاصم وأبو عمرو وحمزة 

 .(٘)والكسابً:}ٌدخله جنات {، بالٌاء
[، أي:" وذلن الثواب هو الفبلح ٖٔلوله تعالى: }َوذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]النساء :  
 .(ٙ)العظٌم"

 .(2)ٌعنً: ذلن الثواب الفوز العظٌم" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(1)ذكر ثواب من أطاعه، ولم ٌجاوز حدوده" لال السمعانً:"
 .(5)ووصؾ الفوز بالعظٌم اعتبارا بفوز الدنٌا" لال الراؼب:"
الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعٌم  لال السعدي:"

 .(ٓٔ)الممٌم الذي ال ٌصفه الواصفون"
إن الرجل لٌعمل بعمل أهل »عن شهربن حوشب أبً هرٌرة، لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

الخٌر سبعٌن سنة، فإذا أوصى حاؾ فً وصٌته فٌختم له بشر عمله فٌدخل النار، وإن الرجل 
: لال«. لٌعمل بعمل أهل الشر سبعٌن سنة، فٌعدل فً وصٌته فٌختم له بخٌر عمله فٌدخل الجنة

 .(ٔٔ)ثم ٌمول أبو هرٌرة: والرإوا إن شبتم: }تلن حدود هللا{ إلى لوله: }فله عذاب مهٌن{"
 الفوائد:

 بٌان حرمة تعدي حدود هللا تعالى. -ٔ
 بٌان ثواب طاعة هللا ورسوله وهو الخلود فً الجنة. -ٕ

 المرآن

َ َوَرسُولَهُ َوٌَتَعَد  ُحُدوَدُه ٌُْدِخْلهُ  ({ ]النساء ٗٔنَاًرا َخاِلًدا فٌَِها َولَهُ َعذَاٌب ُمِهٌٌن )}َوَمْن ٌَْعِص ّللا 
 :ٔٗ] 

 التفسٌر:
وَمن ٌَْعِص هللا ورسوله، بإنكاره ألحكام هللا، وتجاوزه ما شرعه هللا لعباده بتؽٌٌرها، أو 

 تعطٌل العمل بها، ٌدخله ناًرا ماكثًا فٌها، وله عذاب ٌخزٌه وٌهٌنه.
َ  لوله تعالى:  أي: ومن ٌعص أمر هللا وأمر  [، "ٗٔ َوَرسُولَهُ{ ]النساء : }َوَمْن ٌَْعِص َّللاَّ
 .(ٕٔ)الرسول"
 .(ٖٔ)أي :ٌجاوز ما حده هللا وأمر به" لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)فً لسمة الموارٌث" لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 

                                                                                                                                                                               

 .2ٓٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5٘5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:1ٕٕانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .25التفسسٌر المٌسر: (ٙ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5ٙٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (1)
 .1ٖٔٔ/ٖاألصفهانً: الراؼبتفسٌر  (5)
 .2ٓٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
(، 2ٕٓٗ(، وابن ماجة)1ٙ2ٕ، وأبو داد)21ٕ/ٕ(:ص22ٕ1(، وأحمد)٘٘ٗٙٔأخرجه عبدالرزاق) (ٔٔ)

 (.2ٕٔٔوالترمذي)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٖ٘/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗٔ)
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الضرر فً الوصٌة من الكبابر ثم لرأ: }ومن ٌعص هللا  عن عكرمة: لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)ورسوله{"
َ َوَرُسولَهُ{]النساء: لوله تعالى: وألهل العلم فً تفسٌر   [، وجوه:ٗٔ}َوَمْن ٌَْعِص َّللاَّ

 .(ٕ)ومن ٌعص هللا ورسوله فً الوصٌة. لاله ابن عباس أحدها: معناه: 
ومن ٌكفر بمسمة الموارٌث وهم المنافمون، كانوا ال ٌعدون بؤن للنساء  والثانً: أن المعنى:

. وروي عن مجاهد نحو (ٖ)ن المٌراث نصٌبا. وهذا لول سعٌد بن جبٌروالصبٌان الصؽار م
 .(ٗ)ذلن

 . وهو معنى لرٌب من المول الثانً.(٘)من ال ٌإمن باهلل. لاله ابن جرٌج والثال: أن معناه:
أي: ٌتجاوز ما حّده هللا تعالى فً  [، "ٗٔ}َوٌَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ{ ]النساء :  لوله تعالى: 

 .(ٙ)الطاعات"
َ َوَرسُولَهُ َوٌَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ{ ]النساء :  لوله تعالى:   أي: ومن  [، "ٗٔ}َوَمْن ٌَْعِص َّللاَّ

 .(2)ٌعص أمر هللا وأمر الرسول ٌتجاوز ما حّده هللا تعالى فً الطاعات"
 .(1)ٌعنً: من لم ٌرض بمسم هللا وتعدى ما لال" لال ابن عباس:" 
 .(5)ٌعنً: ٌخالؾ أمره فً لسمة الموارٌث" لال سعٌد بن جبٌر:" 
أي: ٌجعله مخلداً فً نار جهنم ال  [، "ٗٔلوله تعالى:}ٌُْدِخْلهُ نَاًرا َخاِلًدا فٌَِها{ ]النساء :  

 .(ٓٔ)ٌُخرج منها أبداً"
 .(ٔٔ)ٌعنً: ٌخلد فٌها بكفره بمسمة الموارٌث" لال سعٌد بن جبٌر:" 

لرأ ابن كثٌر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسابً }ٌدخله نارا{ بالٌاء، ولرأ نافع وابن 
 .(ٕٔ)عامر :}ندخله نارا{، بالنون 

أي وله عذاب شدٌد مع اإِلهانة  [،"ٗٔلوله تعالى:}َولَهُ َعذَاٌب ُمِهٌٌن{ ]النساء :  

 .(ٖٔ)واإِلذالل"
 .(ٗٔ)ذكر عماب من عصاه، وجاوز حدوده" لال السمعانً:" 
 .(٘ٔ)ٌعنً: المهٌن: الهوان" لال مماتل بن حٌان:" 
لكونه ؼٌَّر ما حكم هللا به وضاد هللا فً حكمه. وهذا إنما ٌصدر عن   :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙٔ)عدم الرضا بما لسم هللا وحكم به ، ولهذا ٌجازٌه باإلهانة فً العذاب األلٌم الممٌم"
وٌدخل فً اسم المعصٌة الكفر فما دونه من المعاصً، فبل ٌكون فٌها  لال السعدي:" 

شبهة للخوارج المابلٌن بكفر أهل المعاصً فإن هللا تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة 
رسوله. ورتب دخول النار على معصٌته ومعصٌة رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة 

                                                             

 ..15ٔ/ٖ(:ص5ٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .15ٔ/ٖ(:ص5ٕٙٗاتم)انظر: تفسٌر ابن أبً ح (ٕ)
 .15ٕ/ٖ(:ص5ٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 ..15ٕ/ٖ(:ص5ٙٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٗ)
 ..15ٕ/ٖ(:ص5ٙ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(٘)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .15ٕ/ٖ(:ص5ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .15ٕ/ٖ(:ص5ٙ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .15ٕ/ٖ(:ص5ٙ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٕٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .15ٕ/ٖ(:ص5ٙ5ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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معصٌة تامة ٌدخل فٌها الشرن فما دونه، دخل النار وخلد ببل عذاب، ومن عصى هللا ورسوله 
فٌها، ومن اجتمع فٌه معصٌة وطاعة، كان فٌه من موجب الثواب والعماب بحسب ما فٌه من 
الطاعة والمعصٌة. ولد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدٌن الذٌن معهم طاعة التوحٌد، 

 .(ٔ)انع لهم من الخلود فٌها"ؼٌر مخلدٌن فً النار، فما معهم من التوحٌد م
 الفوائد:

 بٌان جزاء معصٌة هللا ورسوله وهو الخلود فً النار والعذاب المهٌن فٌها.-ٔ
الكفر فما دونه من المعاصً، فبل ٌكون فٌها شبهة  هٌدخل فٌوٌستفاد أٌضا: أن اسم المعصٌة  -ٕ

للخوارج المابلٌن بكفر أهل المعاصً فإن هللا تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة 
رسوله. ورتب دخول النار على معصٌته ومعصٌة رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة 

 ببل عذاب.
الشرن فما دونه، دخل النار وخلد فٌها، ومن عصى هللا ورسوله معصٌة تامة ٌدخل فٌها 

ومن اجتمع فٌه معصٌة وطاعة، كان فٌه من موجب الثواب والعماب بحسب ما فٌه من الطاعة 
والمعصٌة. ولد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدٌن الذٌن معهم طاعة التوحٌد، ؼٌر 

 .(ٕ)امخلدٌن فً النار، فما معهم من التوحٌد مانع لهم من الخلود فٌه
 المرآن

ٌِْهن  أَْربَعَةً ِمْنكُْم فَِإْن َشِهُدوا فَؤَْمسِ  تًِ ٌَؤْتٌَِن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائِكُْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَ كُوهُن  ِفً }َوالال 
ُ لَُهن  َسبٌِاًل )  [٘ٔ({ ]النساء : ٘ٔاْلبٌُُوِت َحت ى ٌَتََوف اهُن  اْلَمْوُت أَْو ٌَْجَعَل ّللا 

 التفسٌر:
علٌهن أربعة رجال عدول من  -أٌها الوالة والمضاة-والبلتً ٌزنٌن من نسابكم، فاستشهدوا 

المسلمٌن، فإن شهدوا علٌهن بذلن فاحبسوهن فً البٌوت حتى تنتهً حٌاتهن بالموت، أو ٌجعل 

 هللا لهن طرًٌما للخبلص من ذلن.
ِتً ٌَؤْتٌَِن اْلفَاِحَشةَ لوله تعالى:  أي: اللواتً ٌزنٌن من [، "ِ٘ٔمْن نَِسابِكُْم{ ]النساء : }َوالبلَّ
 .(ٖ)"أزواجكم
، (ٙ)، وعبد هللا بن كثٌر(٘)عطاء بن أبً رباح، كذا لاله (ٗ)ٌعنً: الزنا" لال مجاهد:" 
 .(5)، والسدي(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)والحسن
 .(ٓٔ)والفاحشة: الزنى فً لول الجماعة" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٔٔ)}من نسابكم{ ٌعنً: المرأة الثٌب من المسلمٌن" جبٌر:" لال سعٌد بن 
والنساء البلتً ٌؤتٌن بالزنا ، أي ٌزنٌن من نسابكم  ، وهن محصنات  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕٔ)ذوات أزواج أو ؼٌر ذوات أزواج"
 لوله: }من نسابكم{ تنبٌه على الحرابر.لال الراؼب:" 

 .ولٌل: تنبٌه على المحصنات دون األبكار
 .(ٔ)ولٌل: على المزوجات أبكارا كن أو ثٌبات"

                                                             

 .2ٓٔ:تفسٌر السعدي (ٔ)
 .2ٓٔانظر: تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕٙتفسٌر مجاهد: (ٗ)
 .1/2٘(:ص11ٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1/2٘(:ص11ٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .15ٖ/ٖ(:ص52ٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .15ٖ/ٖ(:ص52ٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .15ٖ/ٖ(:ص52ٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٔ/ٔزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .15ٖ/ٖ(:ص52ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1/2ٗتفسٌر مجاهد: (ٕٔ)
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لال الواحدي:" وخص النساء بالذكر فً هذه اآلٌة، والحد فً الزنا على النساء والرجال 
واحد؛ ألن المرأة أحرص على الزنا من الرجل، فخصها بالذكر، كما لدم اسمها فً آٌة الزنا، 

الرجل فً آٌة السرلة فً لوله:}والسارق  [. ولدم اسمٕوهو لوله: }الزانٌة والزانً{]النور: 
 .(ٕ)[ من حٌث كان الرجل أحرص على السرلة من المرأة"1ٖوالسارلة{ ]المابدة: 

 .(ٖ)وفً مصحؾ عبد هللا: }الفاحشة من نسابكم{ 
ٌِْهنَّ أَْربَعَةً ِمْنكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: فاطلبوا أن ٌشهد على  [، أي:"٘ٔ}فَاْستَْشِهُدوا َعلَ

 .(ٗ)"الترافهن الزنا أربعة رجال من المسلمٌن األحرار
فاستشهدوا علٌهن بما أتٌن به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم ،  لال الطبري:أي:"

 .(٘)ٌعنً: من المسلمٌن"
ٌِْهنَّ أَْربَعَةً ِمْنكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:وفً   :(ٙ)ان[، وجه٘ٔ}فَاْستَْشِهُدوا َعلَ

 أحدهما: أنه خطاب لؤلزواج. 
 والثانً: خطاب للحكام.

لال السمعانً:" هو خطاب للحكام، ٌعنً: فاطلبوا علٌهن أربعة من الشهود، وهذه اآلٌة 
 .(2)هً الحجة على أن شهود الزنا أربعة"

لال عمر بن الخطاب: "إنما جعل هللا عز وجل الشهود أربعة سترا ستركم به دون 
 .(1)فواحشكم"

وال خبلؾ فٌه بٌن األمة.  ِمْنكُْم{، وال بد أن ٌكون الشهود ذكورا، لموله: } لال المرطبً:"
وأن ٌكونوا عدوال، ألن هللا تعالى شرط العدالة فً البٌوع والرجعة وهذا أعظم، وهو بذلن 
أولى. وهذا من حمل المطلك على الممٌد بالدلٌل، على ما هو مذكور فً أصول الفمه. وال 

 .(5)ون ذمة، وإن كان الحكم على ذمٌة"ٌكون

ُ لَُهنَّ لوله تعالى: }فَإِْن َشِهُدوا فَؤَْمِسكُوهُنَّ فًِ اْلبٌُُوِت َحتَّى ٌَتََوفَّاهُنَّ اْلَمْوُت أَْو ٌَْجعََل َّللاَّ
أو أي: فإِن ثبتت بالشهود جرٌمتهن فاحبسوهن فً البٌوت إِلى الموت [، "َ٘ٔسبٌِبًل{ ]النساء : 

 .(ٓٔ)"  لهنَّ مخلصاً بما ٌشرعه من األحكامٌجعل هللا
فكانت المرأة إذا زنت حبست فً البٌت حتى تموت ، ثم أنزل هللا تبارن  لال ابن عباس:"

اِنً فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمابَةَ َجْلَدٍة { ]سورة النور :  انٌَِةُ َوالزَّ [ ، فإن ٕوتعالى بعد ذلن : } الزَّ
 .(ٔٔ)رُجما. فهذا سبٌلهما الذي جعل هللا لهما"كانا محصنٌن 

كان هذا من لبل الحدود ، فكانا ٌإذٌّان بالمول جمٌعًا ، وبحْبس المرأة. ثم  ولال لتادة:"
ًٌ بالحجارة ، وسبٌل من لم ٌحصن  جعل هللا لهن سبٌبل فكان سبٌل من أحصن جلُد مبة ثم رم

 .(ٕٔ)جلد مبة ونفً سنة"
 .(ٖٔ)وعبد هللا بن كثٌر : "السبٌل  الحّد ، الرجم والجلد"لال عطاء بن أبً رباح 

                                                                                                                                                                               

 .ٓٗٔٔ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .1ٕٖ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1/2ٗتفسٌر مجاهد: (٘)
 .1ٕٖ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٙٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٕٖ/ٔزاد المسٌر: (1)
 .1ٗ/٘تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1/2ٗ(:ص1252أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1/2٘(:ص1251أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1/2٘(:ص11ٓٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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أو ٌجعل هللا لهن مخرًجا وطرٌمًا إلى النجاة مما أتٌن به من  لال الطبري:أي:"
 .(ٔ)الفاحشة"

كان أمر  . وفً روٌاة أخرى:"(ٕ)أمر بحبسهن فً البٌوت حتى ٌمتن" لال مجاهد:"
 .(ٖ)بحبسهن حٌن ٌشهد علٌهن أربعة حتى ٌمتن"

وكان هذا هو الحكم فً ابتداء اإلسبلم، وأن المرأة إذا زنت حبست فً  لال السمعانً:"
البٌت إلى أن تموت. ثم نسخ ذلن فً حك البكر بالجلد والتؽرٌب، وفً حك الثٌب بالجلد 
والرجم، وهو بٌان السبٌل المذكور فً اآلٌة، والحجة علٌه: حدٌث عبادة: " خذوا عنً خذوا 

 لهن سبٌبل: البكر بالبكر جلد مابة وتؽرٌب عام؛ والثٌب بالثٌب جلد مابة ورجم عنً، لد جعل هللا
 .(ٗ)بالحجارة

 . (٘)ثم نسخ الجلد فً حك الثٌب، واستمر أمرها على الرجم"
 واختلفوا فً إمساكهن فً البٌوت هل هو حد أو ُموعد بالحد على لولٌن :

عطاء بن أبً ،و(1)، وسفٌان(2)والحكم، (ٙ)أحدهما: ٌعنً بالسبٌل الحد ، وهذا لول مجاهد
 .(5)أبً رباح وعبد هللا بن كثٌر

 .(ٓٔ)ُموعد بالحد. والثانً: أنه 
 واختلفوا فً نسخ الَجْلِد من حد الثٌِّب على ثبلثة ألوال :

أحدها : أنه منسوخ ، وهو لول الجمهور من التابعٌن والفمهاء، إذ ٌروا بؤن الثٌب الزانً إنما 
د ، لالوا : ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص َرَجَم ماعًزا والؽامدٌة والٌهودٌٌن ، ولم ٌجلدهم ٌُرجم فمط من ؼٌر جل

 . (ٔٔ) لبل ذلن ، فدل على أن الجلد لٌس بحتم ، بل هو منسوخ على لولهم
والثانً : أنه ثابت الحكم ، ٌعنً الجمع بٌن الجلد والرجم فً حك الثٌب الزانً، وبه لال 

 .(ٗٔ)وهو مذهب اإلمام احمد،(ٖٔ)بن علً، وداود (ٕٔ)لتادة 

واستدل اإلمام أحمد على رأٌه بما ورد عن ابن عباس: "لما نزلت سورة النساء لال 
 .(ٙٔ)"(٘ٔ)«ال حبس بعد سورة النساء»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

والثالث: وذهب طابفة إلى أنه ٌجمع بٌنهما. إذ نمل البؽوي عن علً رضً هللا عنه: "أنه 
جلدتها بكتاب هللا »الخمٌس مابة ثم رجمها ٌوم الجمعة، ولال:  لد شراحة الهمدانٌة ٌومج

 .(2ٔ)«ورجمتها بسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(1ٔ)واألول أصح" لال السمعانً:"

                                                             

 .1/1ٗتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1/2ٗ(:ص125٘أخرجه الطبري) (ٕ)
 .1/2ٗ(:ص125ٙأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٙٔٔ/  ٖ( : 5ٓٙٔمسلم فً الحدود، باب حد الزنا برلم ) .، و2ٙٗ/ٖأخرجه أحمد: (ٗ)

 لال عبادة :" ثم نسخ الجلد فً حك الثٌب وبمً الرجم عند أكثر أهل العلم".
 .ٙٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1/2ٗ(:ص125ٙ(، و)125٘، وتفسٌر الطبري)5ٕٙانظر: تفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:ص2ٓٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (2)
 .ٕٓٙ/ٕ(:ص2ٔٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر)(1)
 .1/2٘(:ص11ٓٓأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1/2٘(:ص1251انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٕٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 ..2ٔٔ/  ٕٔأخرجه البخاري فً الحدود، باب رجم المحصن: (٘ٔ)
 .(، حدٌث ضعٌؾ فٌه ابن لهٌعة وأخوهٖ٘ٙ/ٔٔالمعجم الكبٌر )(ٙٔ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (2ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (1ٔ)
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ٌْن ، الرجم بالحجارة ،  لال الطبري:" السبٌُل التً جعلها هللا جل ثناإه للثٌبٌن المحَصنَ
 .(ٔ)وللبكرٌن جلد مبة ونفً سنة لصحة الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه َرجم ولم ٌجلد"

لال الماوردي:"وهذه اآلٌة عامة فً البكر والثٌب ، واْختُِلَؾ فً نسخها على حسب  
، (ٕ)اختبلفهم فٌها هل هو حد أو موعد بالحد ، فمن لال : هً حد ، جعلها منسوخة بآٌة النور

 .(ٖ)ومن لال : هً ُموعد بالحد ، جعلها ثابتة"
أة إذا زنت فثبت زناها بالبٌنة العادلة لال ابن كثٌر:" كان الحكم فً ابتداء اإلسبلم أن المر

، ُحبست فً بٌت فبل تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت، فالسبٌل الذي جعله هللا هو الناسخ 
 .(ٗ)لذلن"

وعامة العلماء على أن الثٌب ال ٌجلد مع الرجم ألن النبً صلى هللا علٌه  لال البؽوي:"
 وسلم رجم ماعزا والؽامدٌة ولم ٌجلدهما.

أبً حنٌفة رضً هللا عنه: التؽرٌب أٌضا منسوخ فً حك البكر. وأكثر أهل العلم  وعند
أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ضرب وؼرب، وأن أبا :»على أنه ثابت، روى نافع عن ابن عمر رضً هللا عنهما 

 .(ٙ)"(٘)«بكر رضً هللا عنه ضرب وؼرب، وأن عمر رضً هللا عنه ضرب وؼرب
 الفوائد:

 فاحشة الزنى.عظم لبح  -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم فً رجم  -ٕ بٌان حد الزنى لبل نسخه بآٌة سورة النور، وحكم الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 المحصن والمحصنة.
 المرآن

ا َ َكاَن تَو  بًا َرِحًٌما }َوالل ذَاِن ٌَؤْتٌَِانَِها ِمْنكُْم فَآذُوهَُما فَِإْن تَابَا َوأَْصلََحا فَؤَْعِرُضوا َعْنُهَما إِن  ّللا 
 [ٙٔ({ ]النساء : ٙٔ)

 التفسٌر
ا ولع  واللذان ٌمعان فً فاحشة الزنى، فآذُوهما بالضرب والهجر والتوبٌخ، فإن تابا عمَّ

مان من األعمال الصالحة فاصفحوا عن أذاهما.  منهما وأصلحا بما ٌمّدِ
ٌَانَِها ِمْنكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌَؤْتِ واللذان ٌفعبلن فاحشة الزنى  أي[، "ٙٔ}َواللَّذَاِن 

 .(2)منكم"
}َواللَّذَاِن ٌَؤْتٌَِانَِها  لال السدي:" ثم ذكر الجواري والفتٌان الذٌن لم ٌنكحوا، فمال: 

 .(1)"ِمْنكُْم{
ٌَانَِها{،لال سعٌد بن جبٌر:" وذكر البكرٌن اللذٌن لم ٌحصنا فمال:   ٌعنً:  }َواللَّذَاِن ٌَؤْتِ

 .(ٓٔ)"}منكم{، ٌعنً من المسلمٌن" ،(5)الفاحشة وهو الزنا"
 [، على ثبلثة ألوال:ٙٔ}َواللَّذَاِن ٌَؤِْتٌَانَِها ِمْنكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:واختلؾ فً  

                                                             

 .1/1ٓتفسٌر الطبري: (ٔ)
انًِ فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمابَةَ َجْلَدةٍ َواَل تَؤُْخْذكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن  وهو لوله: (ٕ) انٌَِةُ َوالزَّ ِ إِْن كُْنتُْم }الزَّ َّللاَّ

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوْلٌَ   [.ْٕشَهْد َعذَابَُهَما َطاِبفَةٌ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النور : تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
 .ٕٙٗ/ٔالنكت والعٌون:(ٖ)
 .ٖٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
ولال: حدٌث ؼرٌب، وأخرجه الحاكم:  2ٕٔ - 2ٔٔ/  ٗأخرجه الترمذي فً الحدود، باب ما جاء فً النفً: (٘)

، وصححه األلبانً فً االرواء: ٖٕٕ/  1السنن: وصححه على شرط الشٌخٌن، والبٌهمً فً  5ٖٙ/  ٗالحاكم: 
 ..ٖٖٔ/  ٖ، وانظر: نصب الراٌة: ٔٔ/  1
 .1ٕٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .15٘/ٖ(:ص51٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .15٘/ٖ(:ص51ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .15٘/ٖ(:ص512ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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ٌِّب. وهو لول الحسن ، (ٔ)أحدها : أنهما الرجل والمرأة ، إال أنه لم ٌُمَصد به بكر دون ث
 .(ٗ)، وعبدهللا بن كثٌر(ٖ)، وعكرمة(ٕ)وعطاء

والثانً : أنهما البكران من الرجال والنساء ؼٌر المحصنٌن، وهما ؼٌر البلتً عُنٌن باآلٌة 
تًِ ٌَؤْتٌَِن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسابِكُْم{ ]النساء :  ًٌّ به الثٌِّبات المحصنات ٘ٔلبلها، فً لوله:}َوالبلَّ [، معن

 .(٘)باألزواج. وهذا لول السدي
 .(ٙ)ن. لاله مجاهدوالثالث:أنهما الرجبلن الزانٌا

أنه "عُنً به البكران ؼٌر المحصنٌن إذا زنٌا ، وكان أحدهما  -وهللا أعلم–والراجح  
رجبل واآلخر امرأة  ، ألنه لو كان ممصوًدا بذلن لصد البٌان عن حكم الزناة من الرجال ، كما 

الزوانً ، لمٌل :  كان ممصوًدا بموله :  والبلتً ٌؤتٌن الفاحشة من نسابكم  لصد البٌان عن حكم 
والذٌن ٌؤتونها منكم فآذوهم  ، أو لٌل :  والذي ٌؤتٌها منكم  ، كما لٌل فً التً لبلها :  والبلتً 

 .(2)ٌؤتٌن الفاحشة  ، فؤخرج ذكرهن على الجمٌع ، ولم ٌمل :  واللتان ٌؤتٌان الفاحشة "
ن فً جمٌعها، ووافمه لرأ ابن كثٌر: }اللذان{، }هذان{، }هاتٌن{، }فذانن{ مشددة النو و 

أبو عمرو فً: }فذانن{، وإنما شدد نون التثنٌة ألنه جعل التشدٌد عوضا من الحذؾ الذي لحك 
 .(1)الكلمة

 .(5)فآذُوهما بالضرب والهجر والتوبٌخ" [، أي:"ٙٔ}فَآذُوهَُما{ ]النساء : لوله تعالى:
لهما بما عمبل، ولٌس علٌهما لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: باللسان بالتعٌٌر والكبلم المبٌح 

 .(ٓٔ)حبس ألنهما بكران، ولكن ٌعٌرا لٌتوبا وٌندما"
أي بالتوبٌخ والتمرٌع ولٌل بالضرب بالنعال أٌضا وظاهر أن إجراء هذا  لال أبو السعود:"

 .(ٔٔ)الحكم أٌضا إنما ٌكون بعد الثبوت لكن ترن ذكره تعوٌبل على ما ذكر آنفا"
 [، ثبلثة اوجه:ٙٔ}فَآذُوهَُما{ ]النساء : له تعالى:لووفً األذى المامور به فً 

 .(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)أحدها : التعٌٌر والتوبٌخ باللسان ، وهو لول لتادة
، واختاره (٘ٔ)والثانً: كان ذلن األذى ، أذًى اللسان ، ؼٌر أنه كان سبًّا. لاله مجاهد

 .(ٙٔ)النحاس
والٌد، فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعٌٌر وضرب بالنعال. والثالث: أنه األذى باللسان 

 .(2ٔ)وهذا لول ابن عباس
ٌِّب من السُّنّة. أفاده  والرابع: أنه مجمل أخذ تفسٌره فً البكر من آٌة النور ، وفً الث

 .(1ٔ)الماوردي
                                                             

 .1/1ٕ(:ص11ٔٙطبري)انظر: تفسٌر ال (ٔ)
 .1/1ٖ(:ص11ٔ1، و)1/1ٕ(:ص11ٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1/1ٕ(:ص11ٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1/1ٖ(:ص11ٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ-1/1ٔ(:ص11ٖٔ(،و )11ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1/1ٕ(:ص11ٔ٘(، و)11ٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1/1ٖتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٖ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (1)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .15ٙ/ٖ(:ص515ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .٘٘ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .1/1ٗ(:ص11ٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1/1ٗ(:ص11ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .15ٙ/ٖ(:ص515ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1/1٘(:ص11ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٓٗ/ٕانظر: معانٌا لمرآن: (ٙٔ)
 .1/1٘(:ص11ٕٕٕانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٗٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
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ن : إّن هللا تعالى ذكره كان أمر المإمنٌن بؤذى الزانٌٌ أن ٌمال:" -وهللا أعلم–والصواب  
المذكورٌن ، إذا أتٌا ذلن وهما من أهل اإلسبلم. و  األذى  لد ٌمع لكل مكروه نال اإلنسان، من 
لول سٌا باللسان أو فعل، ولٌس فً اآلٌة بٌان أّي ذلن كان أمر به المإمنون ٌومبذ، وال خبر به 

لطَع العذر، وجابز أن  عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من نمل الواحد وال نمل الجماعة الموجب مجٌبهما
ٌكون ذلن أذى باللسان أو الٌد ، وجابز أن ٌكون كان أذى بهما، ولٌس فً العلم بؤّيِ ذلن كان 
من أّيٍ نفٌع فً دٌن وال دنٌا ، وال فً الجهل به مضرة، إْذ كان هللا جل ثناإه لد نسخ ذلن من 

. فؤما الذي أوجب من الحكم ُمحكمه بما أوجب من الحكم على عباده فٌهما وفً البلتً لبلهما
انًِ فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما  انٌَِةُ َوالزَّ علٌهم فٌهما ، فما أوجب فً  سورة النور،  بموله : }الزَّ
ِمابَةَ َجْلَدٍة {، وأما الذي أوجب فً البلتً لبلهما ، فالرجم الذي لضى به رسول هللا فٌهما. وأجمع 

ن هللا تعالى ذكره لد جعل ألهل الفاحشة من الزناة والزوانً سبٌبل أهل التؤوٌل جمٌعًا على أ
 .(ٔ)بالحدود التً حكم بها فٌهم"

 وإن لٌل كٌؾ جاء ترتٌب األذى بعد الحبس ؟ ففٌه جوابان :
أحدهما : أن هذه اآلٌة نزلت لبل األولى ، ثم أمر أن توضع فً التبلوة بعدها ، فكان 

 .(ٕ)لجلد أو الرجم ، وهذا لول الحسناألذى أوالً ، ثم الحبس ، ثم ا
ٌِّبٌن ، وهذا لول السدي  .(ٖ)والثانً : أن األذى فً البكرٌن خاصة ، والحبس فً الثَّ

أن هللا ، فمال لوم (ٗ) ثم اختلؾ فً نسخها على حسب االختبلؾ فً إجمالها وتفسٌرها
اِنً فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمابَةَ َجْلَدٍة{ ]سورة النور :  انٌَِةُ َوالزَّ [ ، ٕسبحانه نسخ بموله :}الزَّ

، (2)، ومجاهد (ٙ)، والحسن(٘)لوله: }واللذان ٌؤتٌانها منكم فآذوهما{. وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٔ)بن زٌد، وا(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، وعكرمة(5)، ولتادة(1)والسدي

أي: فإِن تابا عن  [، "ٙٔ}فَإِْن تَابَا َوأَْصلََحا فَؤَْعِرُضوا َعْنُهَما{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٖٔ)الفاحشة وأصلحا سٌرتهما فكّفوا عن اإِلٌذاء لهما"
، (٘ٔ)، "}وأصلحا{ ٌعنً: العمل"(ٗٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" }فإن تابا{ ٌعنً: من الفاحشة"

ٌعنً: ال تسمعوهما األذى بعد التوبة إن هللا كان توابا رحٌما فكان هذا ٌفعل "فؤعرضوا عنهما 
بالبكر والثٌب فً أول اإلسبلم، ثم نزل حد الزانً، فصار الحبس واألذى منسوخا نسخته هذه 

 .(ٙٔ)اآلٌة التً فً السورة التً ٌذكر فٌها النور: الزانٌة والزانً اآلٌة"
فاحشة وأصلحا دٌنهما،}فؤعرضواْ عنهما{ بالصفح والكؾ ٌعنً تابا من ال لال الماوردي:"

 .(2ٔ)عن األذى"

                                                             

 .1/1٘تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٗٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون:(ٖ)
 .ٗٙٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1/12(:ص11ٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .12-1/1ٙ(:ص11ٕ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1/1ٙ(:ص11ٕٗ(، و)11ٕٖانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1/12(:ص11ٕ2انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1/12(:ص11ٖٔ(، و)11ٕ5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .12-1/1ٙ(:ص11ٕ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1/12(:ص11ٕ1بري)انظر: تفسٌر الط (ٔٔ)
 .1/12(:ص11ٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .15ٙ/ٖ(:ص5ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 15ٙ/ٖ(:ص5ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(٘ٔ)
 15ٙ/ٖ(:ص5ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙٔ)
 .ٗٙٗ/ٔالنكت والعٌون: (2ٔ)
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اًبا َرِحًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: َ َكاَن تَوَّ ً فً لبول  [، أي:إن هللا كان"ٙٔ}إِنَّ َّللاَّ مبالؽا
 .(ٔ)التوبة واسع الرحمة"

وا ما ٌحب منهم إن هللا لم ٌزل راجعًا لعبٌده إلى ما ٌحبون إذا هم راجعلال الطبري: أي:"
 .(ٕ)من طاعته  }رحٌما{  بهم ، ٌعنً : ذا رحمة ورأفة"

 .(ٖ)"لال سعٌد بن جبٌر:" لوله:}رحٌما{ بهم بعد التوب
 .(ٗ)لال لتادة:"لوله:}رحٌما{، بعٌاده"

لال الواحدي:" معنى :}التواب{، أنه ٌعود على عبده بفضله ومؽفرته إذا تاب إلٌه من 
 .(٘)ذنبه"

 . (ٙ)ٌتؤول فً }كان{، فً مثل هذا السٌاق، معنٌٌن: فٌما مضى والساعة وكان أبو عبٌدة
من األضداد؛ ٌمال: كان للماضً، وكان للمستمبل، فؤما « كان»ولال فً موضع آخر:" 

 :(2) كونها للماضً فبل ٌحتاج لها إلى شاهد، وأما كونها للمستمبل، فمول الشاعر
 لمن كان بعدي فً المصابد مصنعا فؤدركت من لد كان لبلً ولم أدع           

أراَد لمن ٌكون بعدي، لال: وتكون كان زابدة، كموله تعالى: }وكان هللا ؼفورا رحٌما{، 
 .(1)معناه: وهللا ؼفور رحٌم"

زابدة فً لوله تبارن وتعالى: }وكان هللا « كان»لال ابن االنباري:" ولول أبً عبٌدة  
تلؽى مبتدأة ناصبة للخبر؛ وإنما التؤوٌل المبتدأ عند ؼفورا رحٌما{، لٌس بصحٌح، ألنها ال 

الفراء: وكابن هللا ؼفورا رحٌما، فصلح الماضً فً موضع الدابم ألن أفعال هللا جل وعز 
تخالؾ أفعال العباد، فؤفعال العباد تنمطع، ورحمة هللا عز وجل ال تنمطع وكذلن مؽفرته وعلمه 

 .(5)وحكمته
شاهدوا هلل مؽفرة ورحمة وعلما وحكمة، فمال هللا عز وجل:  ولال ؼٌر الفراء: كؤن الموم

 .(ٓٔ)وكان هللا ؼفورا رحٌما، أي لم ٌزل هللا عز وجل على ما شاهدتم"
، إلى أن "كان" فً مثل هذا صلة فً جمٌع (ٖٔ)، وابن لتٌبة(ٕٔ)، والمبرد(ٔٔ)وذهب سٌبوٌه

 :(ٗٔ)المرآن ، وأنشد المبرد للفرزدق
ٌُْت ِدٌا ٌَْراٍن لَنا كانُوا ِكراِم فَكٌؾ إذَا َرأَ  َر لَْوٍم              وِج

 . (٘ٔ) فؤلؽى كان، وزادت تبٌٌنا لمعنى المضً

                                                             

 .ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1/11تفسٌر الطبري: (ٕ)
 15ٙ/ٖ(:ص5ٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖ)
 15ٙ/ٖ(:ص5٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .1ٖٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (٘)
 .2/ٕانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
، لكن أوله: )وأدركت( بالواو. والشاهد منه: أن )كان( األولى للمضً، و )كان( ٖٕٙدٌوان جرٌر" ص (2)

 .الثانٌة لبلستمبال.
 .ٓٙ(:ص1ٕاالضداد:) (1)
، وفٌه:" وربما أدخلت العرب )كان( على الخبر الدابم الذي ال ٌنمطع. ٖٓٗ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (5)

ومنه لول هللا فً ؼٌر موضع }وكان ربن لدٌرا{ }وكان هللا ؼفورا رحٌما{ فهذا دابم. والمعنى البٌن أن تدخل 
 موسرا، فمعنى هذا: فؤنت اآلن معدم".)كان( على كل خبر لد كان ثم انمطع كما تمول للرجل: لد كنت 

 .ٕٙاألضداد: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕانظر: الكتاب: (ٔٔ)
 .ٙٔٔ/ٗانظر: الممتضب: (ٕٔ)
 .12ٖ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٖٔ)
، وؼٌر منسوب فً "مجاز 5ٕٓ/ ٕ، وهو فً "دٌوانه" ٙٔٔ/ ٗنسبه المبرد للفرزدق فً "الممتضب" (ٗٔ)

 .)كون(. 5ٖٙٔ/ 2 ، و"اللسان"ٓٗٔ، 2/ ٕالمران" 
 .25وما بعدها، والمدارس النحوٌة:أحمد شولً:ٙٔٔ/ ٗانظر: "الممتضب" (٘ٔ)
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واعترض ابن األنباري على هذا المول ألنه ال ٌلؽى "الكون" وهو عامل، والكون فً 
 .(ٔ) البٌت الذي أنشده المبرد ؼٌر عامل

 .(ٕ)"ب أتوب على من تابعن أبً زرعة لال: "إن أول شًء كتب: أنا التواروي 
 الفوائد:

وٌستفاد من هذه اآلٌة والتً لبلها أن الرجال إذا فعلوا الفاحشة ٌُْإذَْون، والنساء ٌُْحبَْسَن  -ٔ
ٌَْن، فالحبس ؼاٌتة الموت، واألذٌة نهاٌتها إلى التوبة والصبلح. وكان هذا فً صدر  وٌُإذَ

الؽان اإلسبلم، ثم نُسخ بما شرع هللا ورسوله، وهو الرجم للمحصن والمحصنة، وهما الحران الب
العالبلن، اللذان جامعا فً نكاح صحٌح، والجلُد مابة جلدة، وتؽرٌب عام لؽٌرهما. إن هللا كان 

 توابا على عباده التاببٌن، رحًٌما بهم.
ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:} التواب {، و} الرحٌم {؛ وما تضمناه من صفة،  -ٕ

 وفعل.
 :(ٖ)ٌمول ابن المٌم 

 والتوب فً أوصافه نوعان         وكذلن التواب من أوصافه  "
 بعد المتاب بمنة المنان         إذن بتوبة عبده ولبولها 

وأما التواب؛ فهو الكثٌر التوب؛ بمعنى: الرجوع "لال الشٌخ الهراس فً شرح هذٌن البٌتٌن: 
 نوعان:على عبده بالمؽفرة ولبول التوبة ... وتوبته سبحانه على عبده 

أحدهما: أنه ٌلهم عبده التوبة إلٌه، وٌوفمه لتحصٌل شروطها من الندم واالستؽفار واإللبلع عن 
 عمل الصالحات. المعصٌة والعزم على عدم العود إلٌها واستبدالها

والثانً: توبته على عبده بمبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها؛ فإن التوبة النصوح تجب ما 
 .(ٗ)"لبلها

ٌتضمن صفة الرحمة التً تعم عباده المإمنٌن فحسب  من أسمابه تعالى،  «الرحٌم»واسم 
بؤن هداهم إلى اإلٌمان فً الدنٌا، وهو ٌثٌبهم فً اآلخرة الثواب الدابم الذي ال ٌنمطع، إذ ٌمول 

 [.ٖٗ :األحزاب ]سبحانه: }َوَكاَن ِباْلُمْإِمنٌَِن َرِحٌماً{ 
 المرآن

ُ }إِن َما الت ْوبَةُ َعلَ  ِ ِلل ِذٌَن ٌَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُم  ٌَتُوبُوَن ِمْن لَِرٌٍب فَؤُولَئَِن ٌَتُوُب ّللا  ى ّللا 
ُ َعِلًٌما َحِكًٌما ) ٌِْهْم َوَكاَن ّللا   [1ٔ({ ]النساء : 1َٔعلَ

 التفسٌر:
البتها، وإٌجابها إنَّما ٌمبل هللا التوبة من الذٌن ٌرتكبون المعاصً والذنوب بجهل منهم لع

ًدا فهو جاهل بهذا االعتبار، وإن كان عالًما بالتحرٌم-لسخط هللا   -فكل عاص هلل مخطبًا أو متعّمِ
ثم ٌرجعون إلى ربهم باإلنابة والطاعة لبل معاٌنة الموت، فؤولبن ٌمبل هللا توبتهم. وكان هللا 

 علًٌما بخلمه، حكًٌما فً تدبٌره وتمدٌره.
ِ ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السُّوَء ِبَجَهالٍَة{]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ   [، أي:" إنَّما 2َٔما التَّْوبَةُ َعلَى َّللاَّ

 .(٘)ٌمبل هللا التوبة من الذٌن ٌرتكبون المعاصً والذنوب بجهل منهم لعالبتها"
من عمل ذنبا  . وفً رواٌة أخرى:"(ٙ)ما أتى من خطؤ أو عمد فهو جهالة" لال مجاهد:" 

 .(2)ذنبا سواء من شٌخ أو شاب فهو بجهالة"
 .(ٔ)هم أهل اإلٌمان" ولال الربٌع:" 

                                                             

 .]بتصرؾ[.12ٖ/ٙ، و التفسٌر البسٌط:ٕٙانظر: األضداد: (ٔ)
 15ٙ/ٖ(:ص5ٖٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .5ٕ/ٕنونٌة ابن المٌم: (ٖ)
 .5ٕ/ٕنونٌة ابن المٌم:(ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕتفسٌر سفٌان الثوري: (ٙ)
 .152/ٖ(:ص55ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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تعنً: أن لبول التوبة لد أخذ هللا على نفسه تفضبل لمن تاب من لرٌب إذا  لال الراؼب:" 
 .(ٕ)بدر منه سوء"

ؼٌر  لٌس معناه أنهم ٌعملون السوء وهم جهال، {:"بجهالة لال الزجاج:فً معنى لوله :}
ممٌزٌن فإن من ال عمل له وال تمٌٌز ال حد علٌه، وإنما معنى بجهالة أنهم فً اختٌارهم اللذة 
الفانٌة على اللذة البالٌة جهال. فلٌس ذلن الجهل مسمطا عنهم العذاب. لو كان كذلن لم ٌعذب أحد 

 .(ٖ)ولكنه جهل فً االختٌار"
فتكون }على{ بمعنى "عند"، ألامه ممام ، (ٗ)لال الحسن: ٌعنً التوبة التً ٌمبلها هللا"

 .(٘)صفة
ٌمول: إنما التوبة من هللا للذٌن « من»ولال أبو بكر بن عٌاش: }على{ هاهنا بمعنى 

 .(ٙ)ٌعملون السوء بجهالة"
 اختلؾ فً المراد بالجهالة على ألوال :و

لول ابن  أحدها : أن كل ذنب أصابه اإِلنسان فهو بجهالة ، وكل عاص عصى فهو جاهل ، وهو
، (ٕٔ)-فً أحد لولٌه -، ومجاهد(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، والسدي(5)، ولتادة(1)، وأبً العالٌة(2)عباس

 .(ٖٔ)واختاره الشافعً
ولال سابر المفسرٌن: ٌعنً المعاصً كلها، فكل من عصى ربه فهو جاهل  لال الثعلبً:"

 .(ٗٔ)حتى ٌنزع عن معصٌته"
، (ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ)الة العمد ، وهو لول مجاهدوالثانً : ٌرٌد ٌعملون ذلن عمداً ، والجه

 .(2ٔ)والضحان
 .(1ٔ)والثالث : الجهالة عمل السوء فً الدنٌا ، وهو لول عكرمة

 .(5ٔ)أن ٌتوب لبل موته بفواق نالة. لاله أبو موسى األشعري والرابع:هو

 أن المعنى: أنهم " ٌعملون السوء بجهالة  وإن أتوه على علم منهم -وهللا أعلم-والراجح
بمبلػ عماب هللا أهله ، عامدٌن إتٌانه ، مع معرفتهم بؤنه علٌهم حرام ألن فعلهم ذلن كان من 
األفعال التً ال ٌؤتً مثله إال من َجِهل عظٌَم عماب هللا علٌه أهلَه فً عاجل الدنٌا وآجل اآلخرة ، 

، ال أنه كان  فمٌل لمن أتاه وهو به عالم :  أتاه بجهالة  ، بمعنى أنه فعل فعل الجهَّال به
 .(ٕٓ)جاهبل"

                                                                                                                                                                               

 .152/ٖ(:ص552ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .٘ٗٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .5ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .2ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .1/5ٓ(:ص11ٖ2انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1/15(:ص11ٖٕانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1/15(:ص11ٖٖانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٓ-1/15(:ص11ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1/5ٓ(:ص11ٖ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1/11(:ص11ٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘٘/ٕانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖٔ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .152/ٖ(:صٓٓٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .152/ٖ(:صٓٓٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .152/ٖ(:ص551ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1/5ٔ(:ص11ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .151/ٖ(:صٖٓٓ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1/5ٔ(:ص11ٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .2ٖٕ/ٖر: تفسٌر الثعلبً:انظ (5ٔ)
 .1/5ٕتفسٌر الطبري: (ٕٓ)



ٕٗ5 
 

[، أي:" ثم ٌرجعون إلى ربهم باإلنابة 2ٔلوله تعالى:}ثُمَّ ٌَتُوبُوَن ِمْن لَِرٌٍب{]النساء : 
 .(ٔ)والطاعة لبل معاٌنة الموت"

 .(ٕ)ٌعنً: لبل الموت" لال السمعانً:"
توبة ٌتولفون لبل الموت، ألن ما بٌن اإلنسان وبٌن الموت لرٌب، فال لال الزجاج: أي:"

  .(ٖ)ممبولة لبل الٌمٌن بالموت"
، فٌه بٌان الولت الذي تمبل فٌه التوبة وهو ما لم ٌصل اإلنسان (ٗ)اآلٌتٌن لال السٌوطً:"

إلى الؽرؼرة ومشاهدة مبلبكة الموت والعذاب فإذا وصل إلى ذلن لم تمبل له توبة وال ٌصح منه 
 .(٘)إٌمان"

 [، ثبلثة ألوال:2ِٔمْن لَِرٌٍب{]النساء : لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَتُوبُوَن وفً تفسٌر 
، (ٙ)أحدها : ثم ٌتوبون فً صحتهم لبل موتهم ، ولبل مرضهم ، وهذا لول ابن عباس

 .(1)، وروي عن لتادة نحوه(2)والسدي
، ودمحم بن (ٓٔ)، وأبً مجلز(5)والثانً : لبل معاٌنة َملَِن الموت ، وهو لول الضحان

 .(ٖٔ)فً رواٌة أخرى عنه، وابن عباس (ٕٔ)، الحسن(ٔٔ)لٌس
، والضحان فً رواٌة (ٗٔ)والثالث : معناه: ثم ٌتوبون لبل الموت، وهو لول ابن زٌد

 .(1ٔ)، واختاره الزجاج(2ٔ)، ومماتل(ٙٔ)، وعكرمة الذي روي عنه:"الدنٌا كلها لرٌب"(٘ٔ)أخرى
فٌها  والراجح أن ٌمال فً التفسٌر:أنهم" ثم ٌتوبون لبل مماتهم ، فً الحال التً ٌفهمون 

أمر هللا تبارن وتعالى ونهٌَه ، ولبل أن ٌُؽلبوا على أنفسهم وعمولهم ، ولبل حال اشتؽالهم بكرب 
الَحْشرجة وؼّم الؽرؼرة ، فبل ٌعرفوا أمر هللا ونهٌه ، وال ٌعملوا التوبة ، ألن التوبة ال تكون 

ٌعمل الندم ، وٌختار توبة إال ممن ندٍم على ما سلؾ منه ، وعزٍم منه على ترن المعاودة، وهو 
ترن المعاودة : فؤما إذا كان بكرب الموت مشؽوال وبؽّم الحشرجة مؽموًرا ، فبل إخالُه إال عن 

 .(5ٔ)الندم على ذنوبه مؽلوًبا"
روي عن أبً لبلبة لال : "ذُكر لنا أن إبلٌس لما لُعن وأُنظر ، لال : وعزتن ال أخرج من 

بارن وتعالى : وعزتً ال أمنعه التَّوبة ما دام فٌه للب ابن آدم ما دام فٌه الروح. فمال ت
 .(ٕٓ)الروح"

                                                             

 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 : سورة النساء[..1ٔو 2ٔأي:] (ٗ)
 .1ٗاإلكلٌل فً استنباط التنزٌل: (٘)
 .1/5ٖ(:ص11ٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1/5ٖ(:ص11ٗٗالطبري)انظر: تفسٌر (2)
 .155/ٖ(:ص1ٓٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1/5ٖ(:ص11ٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1/5ٗ(:ص11ٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1/5ٖ(:ص11ٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .155/ٖ(:ص5ٓٓ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1/5ٗ(:ص11ٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1/5٘(:ص11ٕ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1/5ٗ(:ص11٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1/5ٗ(:ص11٘ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٖٙ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .5ٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (1ٔ)
 .52-1/5ٙتفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .1/5٘(:ص11ٖ٘أخرجه الطبري) (ٕٓ)
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وروي ، عن الحسن لال : "بلؽنً أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : إن إبلٌس لما رأى آدم أْجوَؾ 
لال : وعزتن ال أخرج من جوفه ما دام فٌه الروح! فمال هللا تبارن وتعالى : وعزتً ال أُحول 

 .(ٔ)التوبة ما دام فٌه الروح"بٌنه وبٌن 
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن هللا ٌمبل توبة العبد ما لم  ٌْر بن كعب : أن نب و عن أبً أٌوب بَُش

 .(ٕ)ٌُؽَْرؼر"
لال إبراهٌم بن مٌمون، أخبرنً رجل من بلحارث ٌمال له أٌوب لال: سمعت عبد هللا بن 

ه، ومن تاب لبل موته بشهر تٌب علٌه، ومن تاب لبل عمرو: "من تاب لبل موته بعام تٌب علٌ
موته بجمعة تٌب علٌه، ومن تاب لبل موته بٌوم تٌب علٌه ومن تاب لبل موته بساعة تٌب علٌه، 
فملت له: }إنما التوبة على هللا للذٌن ٌعملون السوء بجهالة ثم ٌتوبون من لرٌب{، فمال: إنما 

 .(ٖ)"أحدثن بما سمعت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 بن عبد الجبار: "ٌمال للتابب المخلص فً توبته ولو بممدار ساعة من النهار أو ولال دمحم

 .(ٗ)بممدار نفس واحد لبل موته: ما أسرع ما جبت"
لال الراؼب:" ولال بعضهم: نبه بموله: )ثم ٌتوبون من لرٌب( على لطٌفة، وهً أن 

أللع زال صدأه، وإن استمر رٌن على للبه، وإن لم ٌنزع اإلنسان إذا ارتكب ذنبا صدأ للبه، فإن 
} إِنَّكُْم َرِضٌتُْم  طبع علٌه وألفل، ثم ٌتعذر علٌه الرجوع، وعلى ذلن نبه بموله فً لصة المنافمٌن

ةٍ فَاْلعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفٌَن{ ]التوبة :  َل َمرَّ درة [، فإذا كان كذلن فحك لمن بدرت منه با1ٖبِاْلمُعُوِد أَوَّ
 .(٘)أن ٌتداركها لبل أن تصٌر الشهوة مستولٌة علٌه، فتؤبى الطباع على النالل"

ٌِْهْم{]النساء :  ُ َعلَ  .(ٙ)[، أي:"فؤولبن ٌتمبل هللا توبتهم"2ٔلوله تعالى:}فَؤُولَبَِن ٌَتُوُب َّللاَّ
 .(2)ٌعود علٌهم بالرحمة" لال الواحدي:أي:"

فهإالء الذٌن ٌعملون السوء بجهالة ثم ٌتوبون من لرٌب  ٌتوب هللا  لال الطبري: أي:"

علٌهم  ، دون من لم ٌتب حتى ؼُلب على عمله ، وؼمرته حشرجة مٌتته ، فمال وهو ال ٌفمه ما 
ٌمول :  إنً تبت اآلن  ، خداًعا لربه ، ونفالًا فً دٌنه، ومعنى لوله :  ٌتوب هللا علٌهم  ، 

 .(1)ه ، وٌتمبل منهم أوبتهم إلٌه وتوبتهم التً أحدثوها من ذنوبهم"ٌرزلهم إنابة إلى طاعت
ُ َعِلًٌما َحِكًٌما{]النساء :  [، أي:" وكان هللا علًٌما بخلمه، حكًٌما فً 2ٔلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ

 .(5)تدبٌره وتمدٌره"
إلٌه بالطاعة ، ولم ٌزل هللا جل ثناإه  علٌما  بالناس من عباده المنٌبٌن  لال الطبري: أي:"

بعد إدبارهم عنه ، الممبلٌن إلٌه بعد التولٌة ، وبؽٌر ذلن من أمور خلمه  حكًٌما  ،  فً توبته 
على من تاب منهم من معصٌته ، وفً ؼٌر ذلن من تدبٌره وتمدٌره ، وال ٌدخل أفعاله خلل ، 

 .(ٓٔ)وال ٌُخالطه خطؤ وال زلل"
التصدٌك فحكم لهم بالتوبة لبل الموت بمدر  علم ما فً للوب المإمنٌن من لال الواحدي:"

 .(ٔٔ)فُواق نالة"

                                                             

 .1/5٘(:ص11٘ٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1/5٘(:ص11٘2أخرجه الطبري) (ٕ)
 .(5ٕٓٙ) ، وأحمد فً المسند151/ ٖ(:صٗٓٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .1ٗٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙ٘الوجٌز: (2)
 .51-1/52تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1/51بري:تفسٌر الط (ٓٔ)
 .ٕٙ٘الوجٌز: (ٔٔ)
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عن سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس لال: "أتاه رجل فمال: ٌا أبا عباس: سمعت هللا ٌمول: 
وكان هللا كؤنه شًء كان، فمال ابن عباس: أما لوله: وكان هللا فإنه لم ٌزل وال ٌزال، وهو األول 

 .(ٔ)واآلخر، والظاهر والباطن"
 .(ٕ)عن أبً مالن لوله: }وكان هللا{، فهو كذلن"و

دمحم بن إسحاق:"}علٌما{، أي: علٌم بما تخفون، }الحكٌم{، فً عذره وحجته إلى لال 
 .(ٖ)عباده"

لال التستري:" التابب ٌتمً المعصٌة وٌلزم الطاعة، والمطٌع ٌتمً الرٌاء وٌلزم الذكر،  
أن هللا تعالى أوحى إلى داود علٌه السبلم » وحكً:والذاكر ٌتمً العجب وٌلزم نفسه التمصٌر، 

 .(٘)"(ٗ)«أن أنٌن المذنبٌن أحب إلً من صراخ الصدٌمٌن
 [، لوالن:2ٔوفً نسخ لوله تعالى: :}ثُمَّ ٌَتُوبُوَن ِمْن لَِرٌٍب{]النساء : 

أحدهما: أنها عامة محكمة، ولد احتج من لال إنها محكمة عامة ؼٌر منسوخة بما روي 
 ، (ٙ)«إن هللا ٌمبل توبة العبد ما لم ٌؽرؼر»ملسو هيلع هللا ىلص:  عن النبً

لال مكً:"فالؽرؼرة عند حضور الموت ومعاٌنة الرسل لمبض الروح فعند ذلن ال تمبل 
  .(2)التوبة"

 والثانً: أنها منسوخة، وفٌه وجهان:
ا َحَضَر أََحَدهُُم أحدهما: أن هذه اآلٌة منسوخة بالتً بعدها، وهً لوله عز وجل: }َحتَّى إِذَ 

 [.1ٔاْلَمْوُت لَاَل إِّنًِ تُْبُت اآْلَن َواَل الَِّذٌَن ٌَُموتُوَن َوهُْم كُفَّاٌر{ ]النساء : 
ٌَْسِت التَّْوبَةُ  لالوا: فمد احتجز التوبة فً هذه اآلٌة على أهل المعصٌة، فمال عز وجل: }َولَ

ٌِّبَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدهُُم اْلَمْوُت لَاَل إِّنًِ تُْبُت اآْلَن َواَل الَِّذٌَن ٌَُموتُوَن َوُهْم  ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السَّ
 [.1ٔكُفَّاٌر أُولَبَِن أَْعتَْدَنا لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]النساء : 

 لالوا ثم  نسخت فً أهل الشرن، أي: نسختها هذه اآلٌة، وبمٌت محكمة فً أهل اإلٌمان.
أنه نسخت هذه اآلٌة، وهً لوله عز وجل: }ولٌست التوبة للذٌن ٌعملون والمول الثانً: 

َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{ ]النساء :  [، ٙٔٔالسٌبات{ بموله: }إِنَّ َّللاَّ
 .-بته ورد أهل التوحٌد إلى مشٌ -فحرم هللا تعالى مؽفرته على من مات وهو مشرن، 

روي عن ابن عباس: "}ولٌست التوبة للذٌن ٌعملون السٌبات حتى إذا حضر أحدهم  
[ اآلٌة، ثم أنزل بعد ذلن:}إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن 1ٔالموت{ ]النساء: 

فحرم هللا عز وجل المؽفرة على من مات وهو كافر وأرجؤ أهل [ »1ٗلمن ٌشاء{ ]النساء: 
 .(1)«ى مشٌبته، فلم ٌإٌسهم من المؽفرةالتوحٌد إل

فً لول هللا عز وجل: }ولٌست التوبة للذٌن ٌعملون السٌبات وروي عن ابن عباس أٌضا "
 .(5)«هم أهل الشرن»[ لال: 1ٔحتى إذا حضر أحدهم الموت لال إنً تبت اآلن{ ]النساء: 

"وهذا لول  لال:" ، ومكً بن أبً طالب فً ناسخه، ثم(ٔ)وذكر النسخ هبة هللا فً ناسخه
 .(ٕ)ٌنسب إلى ابن عباس"

                                                             

 .155/ٖ(:صٔٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .155/ٖ(:صٕٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٓٓ/ٖ(:صٖٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ ٘( :ص 2ٕ٘ٔشعب اإلٌمان)(ٗ)
 .ٖ٘تفسٌر التستري: (٘)
ولال: حسن ؼرٌب. وابن ماجه ( 2ٖٖ٘، رلم 2ٗ٘/٘( ، والترمذى )1ٓٗٙ، رلم ٖ٘ٔ/ٕأخرجه أحمد )(ٙ)
( ولال: صحٌح 2ٙ٘5، رلم 1ٕٙ/ٗ( ، والحاكم )1ٕٙ، رلم 5ٖٗ/ٕ( ، وابن حبان )ٖٕ٘ٗ، رلم ٕٓٗٔ/ٕ)

، رلم 2ٕٙ( . وأخرجه أًٌضا: عبد بن حمٌد )ص 2ٖٓٙ، رلم 5ٖ٘/٘اإلسناد. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )
 ( .ٖٗٓٗ، رلم 15ٗ/ٔدٌات )( ، والبؽوى فى الجع2ٔ2٘، رلم 1ٔ/ٓٔ( ، وأبو ٌعلى )1ٗ2

 .1ٖٔالناسخ والمنسوخ: (2)
 .ٕٕٙ(:ص25ٗالناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم) (1)
 .ٕٕٙ(:ص21ٗالناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم) (5)
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لال السخاوي:"وهذا كله تخلٌط من لابله، وال نسخ فً هذه اآلٌات؛ ألنها أخبار جاءت 
 .(ٖ)تبٌن بعضها"

لال ابن الجوزي:"إنه من أسلم عن كفر لبل معاٌنة ملن الموت لَبِل إسبلمه، وهذا أمر 
األمر ألر على هذا فً حك أرباب المعاصً  ثابت محكم، ولد زعم بعض من ال فهم له: أن هذا

[، 1ٔمن المسلمٌن ونسخ حكمه فً حك الكفار بموله: }َواَل الَِّذٌَن ٌَُموتُوَن َوهُْم كُفَّاٌر{ ]النساء : 
 .(ٗ)وهذا لٌس بشًء، فإن حكم الفرٌمٌن واحد"

حمد هذا الذي استدلوا به على إحكام اآلٌة صحٌح رواه أوالراجح أنها محكمة عامة، و
والترمذي وابن ماجه والحاكم، لال الهٌثمً عن هذا الحدٌث: "رجاله رجال الصحٌح ؼٌر عبد 

 .(٘)الرحمن وهو ثمة"
 الفوائد:
التوبة التً تفضل هللا بها هً ما كان صاحبها أتى ما أتى من الذنوب بجهالة ال بعلم  -ٔ

 وإصرار ثم تاب من لرٌب زمن.
 :«الحكٌم»، و«العلٌم»وهما:إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، -ٕ

سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه فم 
 .(ٙ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك، وجاء :العلٌم  لال أبو سلٌمان:" 
 .(2)"للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم ،فعٌل :على بناء

هً وضع الشًء فً موضعه البلبك به، فاهلل تعالى الحكٌم الذي  :لحكمة، فا«الحكٌم»وأما 
له الحكمة التامة التً ال ٌخرج عنها مخلوق، وال ٌشذ عنها مؤمور، فما خلك سبحانه شٌبا إال 
لحكمة، وال أمر بشًء إال لحكمة فاهلل الحكٌم سبحانه حكٌم فً خلمه، وأمره، وتعلٌمه ما ٌشاء، 

 ومنعه ما ٌشاء.
ِ وحكٌم بمع نى ُمْحِكم، وهللا تعالى ُمحِكم لؤلشٌاء، متمن لها، كما لال سبحانه: }ُصْنَع َّللاَّ

ٍء{  ًْ  [.11النحل آٌة ]الَِّذي أَتْمََن كُلَّ َش
، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، "هنا« الحكٌم»ـفدل على أن المراد ب

إذ لٌس  ،دبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لهاومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان الت
كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، وما أشبههما من ضعاؾ الخلك، 

إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهما على كون الصانع وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌه بخلك 
الذي }: -جل وعز-كذلن. هذا فً لوله السموات واألرض والجبال وسابر معاظم الخلٌمة، و

[ لم تمع اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن هذا 2:]السجدة {أحسن كل شًء خلمه
 المعنى معدوم فً المرد، والخنزٌر، والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى فٌه

ٌنشبه علٌه وإبرازه على الهٌبة إلى حسن التدبٌر فً  إنشاء كل شىء من خلمه على ما أحب أن 
 .(1) "[ٕ:]الفرلان {وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا}التً أراد أن ٌهٌبه علٌها. كموله تعالى: 

 المرآن
ٌَْسِت الت ْوبَةُ لِل ِذٌَن ٌَْعَملُوَن الس ٌِّئَاِت َحت ى إِذَا َحَضَر أََحَدهُُم اْلَمْوُت لَاَل إِنًِّ تُْبُت اآْل  َن }َولَ

 [1ٔ({ ]النساء : 1ٔال ِذٌَن ٌَُموتُوَن َوهُْم كُف اٌر أُولَئَِن أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما )َواَل 

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘-ٖٗالناسخ والمنسوخ: (ٔ)
 .1ٖٔالناسخ والمنسوخ: (ٕ)
 .2ٖٓجمال المراء وكمال اإللراء: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٕنواسخ المرآن: (ٗ)
 .52ٔ/ٓٔالمجمع: (٘)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔاالسماء والصفات للبٌهمً: (2)
 .2ٗ-2ٖشؤن الدعاء، للخطابً: (1)
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 التفسٌر:
ون على ارتكاب المعاصً، وال ٌرجعون إلى ربهم إلى أن  ولٌس لَبول التوبة للذٌن ٌُِصرُّ

توبة الذٌن ٌموتون وهم تؤتٌهم سكرات الموت، فٌمول أحدهم: إنً تبت اآلن، كما ال تُمبل 
ون على المعاصً إلى أن  جاحدون، منكرون لوحدانٌة هللا ورسالة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. أولبن المصرُّ

 ماتوا، والجاحدون الذٌن ٌموتون وهم كفار، أعتدنا لهم عذابًا موجعًا.
  ٌِّ ٌَْسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السَّ بَاِت َحتَّى ِإذَا َحَضَر أََحَدهُُم اْلَمْوُت لَاَل إِنًِّ لوله تعالى:}َولَ

[، " أي: ولٌس لبول التوبة ممن ارتكب المعاصً واستمر علٌها حتى 1ٔتُْبُت اآْلَن{ ]النساء : 
إِذا فاجؤه الموت فٌمول: إنً تبت اآلن"

(ٔ). 
 .(ٕ)أَي: المشركٌن والمنافمٌن" لال الواحدي:" 
 .(ٖ)ة له عند الموت"فبل توب لال مماتل:" 
 .(ٗ)هذا فً أهل النفاق" لال أبو العالٌة:" 
إسماعٌل بن دمحم بن جحادة :"سؤلت سفٌان الثوري عن لوله: }ولٌست التوبة للذٌن ولال  

 .(ٙ)}حتى إذا حضر أحدهم الموت{، لال: إذا عاٌن" ، لوله:"(٘)ٌعملون السٌبات لال: الشرن"
التوبة مبسوطة للعبد ما لم ٌسك، ثم لرأ ابن عمر: }حتى إذا حضر  ولال ابن عمر:" 

 .(2)أحدهم الموت{، لال: ثم ٌمول: وهل الحضور إال السوق"
عن عبد هللا حتى:" }إذا حضر أحدهم الموت لال إنً تبت اآلن{، لال: ال ٌمبل ذان  

 .(1)منه"
ملن ، وَحْشَرَجِت الروح فً فؤما متى ولع اإلٌاس من الحٌاة ، وعاٌن ال لال ابن كثٌر:" 

فبل توبة  -الحلك ، وضاق بها الصدر ، وبلؽت الحلموم ، َوَؼْرَؼَرِت النفس صاعدة فً الؽَبلِصم 
ٌَْسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت َحتَّى  متمبلة حٌنبذ ، والت حٌن مناص ؛ ولهذا لال تعالى} َوَل

ا َرأَْوا َبؤَْسنَا لَالُوا آَمنَّا إِذَا َحَضَر أََحَدهُُم  اْلَمْوُت لَاَل إِّنًِ تُْبُت اآلَن { وهذا كما لال تعالى : } فَلَمَّ
ا َرأَْوا بَؤَْسنَا ِ َوْحَدهُ ]َوَكَفْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشِرِكٌَن. فَلَْم ٌَُن ٌَْنفَعُُهْم إٌَِمانُُهْم لَمَّ ( { اآلٌتٌن ، ٙ[ )بِاَّللَّ

[ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل األرض إذا عاٌنوا الشمس طالعة من مؽربها 1٘،  1ٗ]ؼافر : 
ٌَْوَم ٌَؤِْتً بَْعُض آٌَاِت َربَِّن ال ٌَْنفَُع َنْفًسا إٌَِمانَُها لَْم تَكُْن آَمَنْت ِمْن لَْبُل أَْو َكسَ  َبْت كما لال تعالى:} 

ًٌْرا { اآلٌة ]األنعام :   .(5)["1٘ٔفًِ إٌَِمانَِها َخ
}السٌبات{، ٌعنً: المعاصً، وولت النزع ال ٌمبل من كافر إٌمانه وال من  لال الثعلبً:" 

 .(ٓٔ)عاص توبته"
معاٌنة «: حضور الموت»و}السٌبات{ ههنا، عبارة عن الشرن والكبابر. و لال الراؼب:"

ملن الموت. بٌن تعالى أن التوبة تفوت إذا أخرت إلى ذلن، ولذلن لم ٌنفع إٌمان من آمن عند 
رإٌة العذاب، حٌث لال تعالى: )فلم ٌن ٌنفعهم إٌمانهم لما رأوا بؤسنا(، ولال: )ٌوم ٌؤتً بعض 

فسا إٌمانها لم تكن آمنت( اآلٌة، ولوله: }َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدهُُم اْلَمْوُت لَاَل َرّبِ آٌات ربن ال ٌنفع ن
 .(ٔٔ)[ اآلٌة"ٓٓٔ -55لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا{ ]المإمنون : (55اْرِجعُوِن)

                                                             

 .]بتصرؾ[.ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٕ٘الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٗٙتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٓٓ/ٖ(:ص٘ٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٓٓ/ٖ(:صٙٔٓ٘ه ابن أبً حاتم)أخرج (٘)
 .5ٓٓ/ٖ(:ص1ٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٓٓ/ٖ(:ص2ٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٓٔ/ٖ(:ص5ٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .]بتصرؾ بسٌط[.2ٕ٘-2ٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٗٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
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تون على [، أي: وال الذٌن " ٌمو1ٔلوله تعالى:}َواَل الَِّذٌَن ٌَُموتُوَن َوهُْم كُفَّاٌر{ ]النساء : 
 .(ٔ)الكفر فبل ٌُمبل إٌِمانهم عند االحتضار"

، والربٌع بن أنس نحو (ٖ)وروي عن ابن عباس  .(ٕ)هذا فً أهل الشرن" لال أبو العالٌة:"
 .(ٗ) نحو ذلن

لال الواحدي:" ٌعنً: وال توبة لهإالء إذا ماتوا على كفرهم ألنَّ التَّوبة اَل تُمبل فًِ 
 .(٘)اآلخرة"

ً : أن الكافر إذا مات على كفره وشركه ال ٌنفعه ندمه وال توبته ، وال ٌعن لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)ٌمبل منه فدٌة ولو بملء األرض ذهبا"

ما لم ٌََمِع  -أو ٌؽفر لعبده  -أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن هللا ٌمبل تَْوبَةَ َعْبِده  عن ابً ذر:
 .(2)الِحَجاب". لٌل : وما ُولُوع الحجاب ؟ لال : "أن تَخرَج النَّْفُس وهً ُمْشِركة"

، أي: أولبن "هٌؤنا لهم عذاباً [1ٔلوله تعالى:}أُولَبَِن أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]النساء : 
 .(1)موجعًا"
 .(ٓٔ)، "}ألٌما{ لال: كل شًء وجع"(5)عن ابن عباس فً لوله: }عذابا{، ٌمول: نكاال" 
.  وروي عن سعٌد بن جبٌر (ٔٔ)لال أبو العالٌة:" األلٌم: الموجع فً المرآن كله" 

 .(ٕٔ)ذلن والضحان ولتادة وأبً مالن وأبً عمران الجونً ومماتل بن حٌان نحو
 .(ٖٔ)أَْي: هٌَّؤنا وأعددنا" "أَْعتَْدنَا { لال الواحدي:}
 .(ٗٔ)أي : موجعا شدٌدا ممٌما" {" أَِلًٌما لال ابن كثٌر:}
أعتدنا. لٌل: أصله: أعددنا، فؤبدل من إحدى الدالٌن تاء. ولٌل: هو أفعلنا من  لال الراؼب:"

العتاد أي العدة، وهو ادخار الشًء لبل الحاجة إلٌه، وهللا تعالى ؼنً عن اإلعداد، وإنما المصد 
 .(٘ٔ)أنه ال ٌعجزه عذابهم حٌث شاء"

 الفوائد:
ال ٌتوبوا حتى ٌدركهم الموت وهم على الذٌن ٌسوفون التوبة وٌإخرونها ٌخشى علٌهم أن أن  -ٔ

ذلن فٌكونون من أهل النار، ولد ٌتوب أحدهما، لكن بندرة وللة وتمبل توبته إذا لم ٌعاٌن أمارات 
 .الموت

ال تمبل توبة من حشرجت نفسه وظهرت علٌه عبلمات الموت، وكذا الكافر من باب أولى ال  -ٕ
 ت كما لم تمبل توبة فرعون.تمبل له توبة باإلٌمان إذا عاٌن عبلمات المو

 المرآن

                                                             

 .]بتصرؾ[.ٖٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٖ(:صٕٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٙ(:ص21ٗ، والناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم)5ٓٔ/ٖ(:صٕٔٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٖ)
 .5ٓٔ/ٖ(:صٕٔٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕ٘الوجٌز: (٘)
 .1ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٗٔ/٘سند: المأخرجه أحمد فً  (2)
 .ٕٗٗ، وصفوة التفاسٌر:1ٓانظر: التفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٓٔ/ٖ(:صٕٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٓٔ/ٖ(:صٖٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٖ(:صٕٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٖ(:صٕٗٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕ٘الوجٌز: (ٖٔ)
 .1ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٗٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘ٔ)
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 َما }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل ٌَِحلُّ لَكُْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرًها َواَل تَْعُضلُوهُن  ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض 
ٌْتُُموهُن  إاِل  أَْن ٌَؤْتٌَِن بِفَاِحَشٍة ُمبٌَِّنٍَة َوَعاِشُروُهن  بِاْلَمْعُروفِ  فَِإْن َكِرْهتُُموُهن  فَعََسى أَْن تَْكَرُهوا  آتَ

ًٌْرا َكثًٌِرا ) ُ فٌِِه َخ ٌْئًا َوٌَْجعََل ّللا   [1ٔ({ ]النساء : 1َٔش
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال ٌجوز لكم أن تجعلوا نساء آبابكم من جملة تَِركتهم، تتصرفون فٌهن 
رٌن، وهن كارهات لذلن كله، وال ٌجوز لكم أن بالزواج منهن، أو المنع لهن، أو تزوٌجهن لآلخ

وا أزواجكم وأنتم كارهون لهن؛ لٌتنازلن عن بعض ما آتٌتموهن من مهر ونحوه، إال أن  تضارُّ
ٌرتكبن أمرا فاحشا كالزنى، فلكم حٌننذ إمساكهن حتى تؤخذوا ما أعطٌتموهن. ولتكن مصاحبتكم 

هن من حموق. فإن كرهتموهن لسبب من األسباب لنسابكم مبنٌة على التكرٌم والمحبة، وأداء ما ل
 الدنٌوٌة فاصبروا؛ فعسى أن تكرهوا أمًرا من األمور وٌكون فٌه خٌر كثٌر.

 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:
عن ابن عباس لال :"كان الرجل إذا مات وترن ، (ٔ)أحدها:أخرج الطبري وابن أبً حاتم 

من الناس. فإن كانت جمٌلة تزوجها ، وإن كانت دمٌمة جارٌة ، ألمى علٌها حمٌمه ثوبه فمنعها 
 .(ٕ)حبسها حتى تموت فٌرثها"

وذلن أن رجاال من أهل المدٌنة كان إذا مات حمٌم أحدهم ألمى  وعن ابن عباس أٌضا:"
ثوبه على امرأته ، فورث نكاحها ، فلم ٌنكحها أحد ؼٌره ، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدٌة ، 

 .(ٖ)جل: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال ٌحل لكم أن ترثوا النساء كرًها{"فؤنزل هللا عز و
كانوا إذا » ،  عن ابن عباس:"(٘)، والستابً(ٗ)وفً السٌاق نفسه أخرج البخاري، وأبو داود

إذا مات الرجل كان أولٌاإه أحك بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن 
 .(ٙ)«أهلها، فنزلت هذه اآلٌة فً ذلنشاءوا لم ٌزوجوها فهم أحك بها من 

كانت المرأة فً الجاهلٌة إذا مات زوجها فجاء رجٌل فؤلمى علٌها ثوبه ، كان  ولال ممسم:"
 .(2)أحك الناس بها، فنزلت هذه اآلٌة :}ال ٌحل لكم أن ترثوا النساء كرًها{"

}ال ٌحل لكم أن ٌمول فنزلت: « كان الرجل إذا توفً كان ابنه أحك بامرأتهولال مجاهد:"
 .(1)ترثوا النساء كرها{"

نزلت فً ناس من األنصار ، كانوا إذا مات الرجل منهم ، فؤْملَُن الناس  ولال الزهري:"
 .(5)بامرأته ولٌُّه ، فٌمسكها حتى تموت فٌرثها ، فنزلت فٌهم"

والثانً: أخرجج أبو داود عن ابن عباس:" وذلن أن الرجل كان ٌرث امرأة ذي لرابته 
 .(ٓٔ)فٌعضلها حتى تموت أو ترد إلٌه صدالها، فؤحكم هللا عن ذلن ونهى عن ذلن"

أبً أمامة بن سهل بن حنٌؾ لال : "لما توفً أبو لٌس بن والثالث: أخرج الطبري عن 
اَل ٌَِحلُّ لَكُْم أَْن األسلت ، أراد ابنه أن ٌتزوج امرأته ، وكان ذلن لهم فً الجاهلٌة ، فؤنزل هللا : }

 .(ٔٔ){"تَِرثُوا النَِّساَء َكْرًها

                                                             

 .5ٕٓ/ٖ(:ص1ٕٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٓٔ/1(:ص111ٕتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٓٔ/1(:ص111ٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 (.5ٕٓٓ(، و)15ٕٓالسنن) (ٗ)
 .ٓٙ/ٓٔ(:ص1ٕٓٔٔالسنن الكبرى) (٘)
 .ٕٔ/5(:ص5ٗ1ٙ، و)ٗٗ/ٙ(:ص25٘ٗصحٌح البخاري) (ٙ)
 .1ٓٔ/1(:ص111ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٓتفسٌر مجاهد: (1)
 .5ٓٔ/1(:ص111ٖأخرجه الطبري) (5)
 حدٌث صحٌح، وهذا إسناد حسن. .ٖٕٔ/ٕ(:ص5ٕٓٓسنن أبً داود) (ٓٔ)
 .ٗٓٔ/1(:ص112ٓتفسٌر الطبري) (ٔٔ)



ٕ٘ٙ 
 

نزلت فً كبٌشة بنت معن بن عاصم ، من األوس ، توفًّ عنها أبو لٌس بن  لال عكرمة:"
األسلت ، فجنح علٌها ابنه ، فجاءت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالت : ٌا نبً هللا ، ال أنا ورثت زوجً ، وال أنا 

 .(ٔ)تُركت فؤنكح! فنزلت هذه اآلٌة"
نزلت فً محصن بن أبً لٌس بن األسلت األنصاري من بنً الحارث بن  مماتل:" ولال

الخزرج، وفً امرأته هند بنت صبرة، وفً األسود ابن خلؾ الجزاعى، وفً امرأته حبٌبة بنت 
أبً طلحة، وفً منظور بن ٌسار الفزاري وفى امرأته ملكة بنت خارجة بن ٌسار المري، 

وكان الرجل من األنصار إذا مات له حمٌم عمد الذي ٌرث  تزوجوا نساء آبابهم بعد الموت
المٌت وألمى على امرأة المٌت ثوبا فٌرث تزوٌجها رضٌت أو كرهت على مثل مهر المٌت فؤن 

فملن: ٌا رسول  -ملسو هيلع هللا ىلص -ذهب المرأة إلى أهلها لبل أن ٌلمً علٌها ثوبا فهً أحك بنفسها فؤتٌن النبً
فً هإالء النفر :}ال  -عز وجل -، وال ٌنفك علٌنا، ال نترن أن نتزوج. فؤنزل هللاهللا، ما ٌدخل بنا

 .(ٕ)ٌحل لكم أن ترثوا النساء كرها{"
[، " أي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا باَّلّل وصدلوا 5ٔلوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساء :  
 .(ٖ)رسوله"
 .(ٗ)جل شؤنه للمإمنٌن ٌخاطبهم فٌه"لال الصابونً:" هذا نداء من هللا  
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  

 .(٘)على شرٌفها وأمٌرها"
وعن خٌثمة لال: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها  

 .(ٙ)المساكٌن"
ر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم كما أن تصدٌ 

النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص 

 .(2)فً اإلٌمان"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   آَمنُوا{ فؤرعها إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
[، "أي: ال ٌحل لكم أن 5ٔلوله تعالى:}اَل ٌَِحلُّ لَكُْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرًها{ ]النساء : 

رهاً تجعلوا النساء كالمتاع ٌنتمل باإِلرث من إِنسان إِلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن ك
 .(1)عنهن"

كان أهل ٌثرب إذا مات الرجل منهم فً الجاهلٌة ورث امرأته من  لال زٌد بن أسلم:"
ٌرث ماله، فكان ٌعضلها حتى ٌتزوجها، أو ٌزوجها من أراد، وكان أهل تهامة ٌسًء الرجل 
صحبة المرأة حتى ٌطلمها، وٌشترط علٌها أال تنكح إال من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما 

 .(5)أعطاها، فنهى هللا المإمنٌن عن ذلن"
لال ابن لتٌبة:" كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من ؼٌرها، ألمى ثوبه علٌها  

فٌتزوجها بؽٌر مهر إال المهر األول. ثم أضر بها لٌرثها ما ورثت من أبٌه. وكذلن كان ٌفعل 
هاهنا بمعنى: اإلكراه والمهر. فؤما الكره بالضم فبمعنى « الكره»الوارث أٌضا ؼٌر الولد. و

                                                             

 .ٙٓٔ/1(:ص112ٕتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .12ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .2٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٖٓ/ٖ(:صٖٖٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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ة. ٌمول الناس: لتفعلن ذلن طوعا أو كرها. أي طابعا أو مكرها. وال ٌمال: طوعا أو كرها المشم
 .(ٔ)بالضم"

لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو }كرها{ بفتح الكاؾ ، ولرأ حمزة والكسابً }كرها{ بضم 
 .(ٕ)الكاؾ، ولرأ فً األحماؾ }كرها{ و )كرها( مضمومتٌن

 تح الكاؾ فً الحرفٌنلال ابن ذكوان وفً حفظً }كرها{ بف
{ ]النساء :  ٌْتُُموهُنَّ [، أي:" وال ٌجوز 5ٔلوله تعالى:}َواَل تَْعُضلُوهُنَّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما آتَ

وا أزواجكم وأنتم كارهون لهن؛ لٌتنازلن عن بعض ما آتٌتموهن من مهر  لكم أن تضارُّ
 .(ٖ)ونحوه"

ن مات من الرجال ، أزواَجهم عن نكاح أي وال تحبسوا ، ٌا معشر ورثة م لال الطبري:"
من أردَن نكاحه من الرجال ، كٌما ٌمتن، فتؤخذوا من أموالهن إذا ِمتن ما كان موتاكم الذٌن 

 .(ٗ)ورثتموهم سالوا إلٌهن من صدلاتهن"
لال الصابونً:"أي: وال ٌحل لكم أن تمنعوهن من الزواج أو تضفوا علٌهن لتذهبوا ببعض 

داق"ما دفعتموه لهن من ا  .(٘)لصَّ
أي : ال تُضاّروهن فً الِعشرة لتترن لن ما أصدلتها أو بعضه أو حًما من  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)حمولها علٌن ، أو شٌبًا من ذلن على وجه المهر لها واالضطهاد"
{ ]النساء : وفً  ٌْتُُموهُنَّ  أربعة ألوال:[، 5ٔلوله تعالى:}َواَل تَْعُضلُوهُنَّ ِلتَْذَهبُوا ِببَْعِض َما آتَ

أحدها : أنه خطاب لورثة األزواج أن  ال ٌمنعوهن من التزوٌج كما ذكرنا ، وهذا لول ابن 
 .(5)، وعكرمة (1)، والحسن(2)عباس

والثانً : أنه خطاب لؤلزواج أن ال ٌعضلوا نساءهم بعد الطبلق ، كما كانت لرٌش تفعل 
 .(ٓٔ)ٌدفً الجاهلٌة، ، فنهوا عنه فً اإلسبلم. وهو لول ابن ز

والثالث : أنه خطاب لؤلزواج أن ال ٌحبسواْ النساء كرهاً لٌفتدٌن نفوسهن أو ٌَُمتَْن فٌرثهن 
، وابن عباس فً رواٌة علً بن أبً (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)الزوج ، وهذا لول لتادة

 .(ٗٔ)طلحة
 .(٘ٔ)والرابع : أنه خطاب لؤلولٌاء وهذا لول مجاهد

ٌِّنٍَة{ ]النساء : لوله تعالى:}إِالَّ أَْن  [،" أي: إِال فً حال إِتٌانهن بفاحشة 5ٌَٔؤْتٌَِن ِبفَاِحَشٍة ُمبَ
 .(ٙٔ)الزنا"

ٌَؤْتٌَِن بَِفاِحَشٍة ُمبٌَِّنٍَة{ ]النساء : وفً   [، ثبلثة وجوه:5ٔلوله تعالى:}إِالَّ أَْن 

                                                             

 .ٕٕٔتفسٌر ؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .5ٕٕانظر: السبعة: (ٕ)
 .1ٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/1تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٔ/5(:ص5ٗ1ٙ، و)ٗٗ/ٙ(:ص25٘ٗ، وصحٌح البخاري)ٖٕٔ/ٕ(:ص5ٕٓٓانظر:  سنن أبً داود) (2)
 .٘ٓٔ/1(:ص112ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .٘ٓٔ/1(:ص112ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٔٔ/1(:ص115ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/1(:ص111٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/1(:ص1115انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/1(:ص1111انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٔٔٔ/1(:ص111ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٔٔ/1(:ص115ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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 ،(ٖ)، وأبً لبلبة(ٕ)، وعطاء الخراسانً(ٔ)أحدها : أنها الزنا، وهو لول الحسن
وروي عن ابن مسعود وسعٌد بن المسٌب والشعبً وعكرمة فً ،لال ابن أبً حاتم: "(ٗ)والسدي

إحدى الرواٌات، والضحان فً إحدى الرواٌات، وسعٌد بن جبٌر ومجاهد، ودمحم بن سٌرٌن، 
 .(٘)وأبً صالح، وزٌد بن أسلم، وسعٌد بن أبً هبلل نحو ذلن"

، (1)، وممسم(2)، وابن عمر(ٙ)لول ابن عباسوالثانً : أنها النشوز وسوء الخلك، وهو 
 .(ٕٔ)، ومماتل بن حٌان(ٔٔ)، وعطاء بن ابً رباح(ٓٔ)، ولتادة(5)والضحان

الفاحشة المبٌنة: أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتإذٌهم. لاله ابن عباس والثالث : أن 
 .(ٗٔ)، وروي عن أبً بن كعب، وأحد لولً عكرمة نحو ذلن(ٖٔ)فً إحدى الرواٌات

" أنه معنىٌّ به كل  فاحشة: من بَذاٍء باللسان على زوجها، وأذى له  -وهللا أعلم-والراجح 
، وزنًا بفرجها. وذلن أن هللا جل ثناإه عم بموله :  إال أن ٌؤتٌن بفاحشة مبٌنة  ، كلَّ فاحشة 

 .(٘ٔ)متبٌّنٍة ظاهرة"
ما أوتٌن، واستثنى: حّرم على األزواج، أن ٌعضلوا النساء لٌذهبوا ببعض  لال الشافعً:"

إال أن ٌؤتٌن بفاحشة مبٌنة، وإذا أتٌن بفاحشة مبٌنة وهً: الزنا، فؤعطٌن ببعض ما أوتٌن 
لٌفارلن، حلَّ ذلن إن شاء َّللاَّ تعالى، ولم تكن معصٌتهن الزوَج فٌما ٌجب له بؽٌر فاحشة، أولى 

 .(ٙٔ)أن نحل ما أعطٌن، من أن ٌعصٌن َّللاَّ والزوج بالزنا"
كثٌر وعاصم فً رواٌة أبً بكر }بفحشة مبٌنة{،بفتح الٌاء، ولرأ نافع وأبو  ولرا ابن

عمرو وابن عامر وحمزة والكسابً وحفص عن عاصم والمفضل عن عاصم }بفحشة مبٌنة{، 
 .(2ٔ)كسرا

[، "أي: صاحبوهن بما أمركم هللا به 5ٔلوله تعالى:}َوَعاِشُروهُنَّ ِباْلَمْعُروِؾ{ ]النساء : 
 .(1ٔ)والمعاملة باإِلحسان"من طٌب المول 

 .(5ٔ)فٌمول: خالطوهن" لال السدي:"
 .(ٕٓ)لال مماتل بن حٌان:" ٌعنً: صحبتهن بالمعروؾ"
 .(ٕٔ)لال ابن لتٌبة:" أي: صاحبوهن مصاحبة جمٌلة"

                                                             

 .٘ٔٔ/1(:ص115ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .٘ٔٔ/1(:ص115ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙٔٔ/1(:ص115٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٙٔٔ/1(:ص1152انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٓٗ/ٖ(:ص1ٖٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٓٗ/ٖ(:ص1ٖٓ٘، و تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔٔ/1(:ص1155انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٓٗ/ٖ(:صٓٗٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٔٔ-ٙٔٔ/1(:ص15ٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٔٔ/1(:ص115ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٔٔ/1(:ص115ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٔٔ/1(:ص115ٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٖ(:ص5ٖٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٓٗ/ٖ(:ص5ٖٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٓٗ/ٖ(:ص5ٖٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٔٔ/1:تفسٌر الطبري (٘ٔ)
 .2٘٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙٔ)
 .ٖٕٓانظر: السبعة: (2ٔ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (1ٔ)
 .5ٓٗ/ٖ(:صٔٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .5ٓٗ/ٖ(:صٕٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٓ)
 .ٕٕٔتفسٌر ؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
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أي : طٌِّبُوا ألوالكم لهن ، وَحّسنُوا أفعالكم وهٌباتكم بحسب لدرتكم ، كما  لال ابن كثٌر:"
ٌِْهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ {  تحب ذلن منها ، فافعل أنت بها مثله ، كما لال تعالى : } َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَ

ٌُْركُْم »[ ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 1ٕٕ]البمرة :  ٌُْركُْم َخ ٌُْركُم ألْهلًَخ ، وكان من (ٔ)«ألْهِلِه ، وأنا َخ
عُُهم نَفَمَته ،  أخبلله ملسو هيلع هللا ىلص أنه َجِمٌل الِعْشَرة دابم البِْشِر ، ٌُداِعُب أهَله ، وٌَتَلَطَُّؾ بهم ، وٌُوّسِ

ُد إلٌها بذلن. لالت : سَ  ابَمَِنً وٌُضاِحن نساَءه ، حتى إنه كان ٌسابك عابشة أم المإمنٌن ٌَتََودَّ
رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فََسبَْمتُهُ ، وذلن لبل أن أحمَل اللحم ، ثم سابمته بعد ما حملُت اللحَم فسبمنً ، فمال : 

، وٌجتمع نساإه كل لٌلة فً بٌت التً ٌبٌت عندها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌؤكل معهن (ٕ)«هِذِه بتْلن»
تنصرؾ كل واحدة إلى منزلها. وكان ٌنام مع المرأة من نسابه فً  العشاء فً بعض األحٌان ، ثم

داء وٌنام باإلزار ، وكان إذا صلى العشاء ٌدخل  منزله ٌَْسُمر  ٌْه الّرِ شعار واحد ، ٌضع عن َكتِفَ
ِ  مع أهله للٌبل لبل أن ٌنام ، ٌُإانسهم بذلن ملسو هيلع هللا ىلص ولد لال هللا تعالى : } لَمَْد َكاَن لَكُمْ  فًِ َرسُوِل َّللاَّ

 .(ٖ)[ "ٕٔأُْسَوةٌ َحَسنَةٌ { ]األحزاب : 
ًٌْرا َكثًٌِرا{ ]النساء :  ُ فٌِِه َخ بًا َوٌَْجعََل َّللاَّ ٌْ لوله تعالى:}فَإِْن َكِرْهتُُموهُنَّ فَعََسى أَْن تَْكَرهُوا َش

أمًرا من [، أي:" فإن كرهتموهن لسبب من األسباب الدنٌوٌة فاصبروا؛ فعسى أن تكرهوا 5ٔ
 .(ٗ)األمور وٌكون فٌه خٌر كثٌر"

وإن كرهتموهن ، فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن ، فٌجعل هللا لكم فً  لال الطبري:أي:"
إمساككم إٌاهن على ُكره منكم لهن خًٌرا كثًٌرا ، من ولد ٌرزلكم منهن ، أو عطفكم علٌهن بعد 

 .(٘)كراهتكم إٌاهن"
 .(ٙ)ن ٌجعل فً الكراهة خًٌرا كثًٌرا"، ٌمول ، فعسى هللا أ لال مجاهد:"

 .(2)عن السدي فً لوله :"} وٌجعل هللا فٌه خًٌرا كثًٌرا{ ، لال : الولد"و
 .(1)فٌطلمها فتتزوج من بعده رجبل، فٌجعل هللا له منها ولدا" ولال مماتل بن حٌان:"

والخٌر الكثٌر : أن ٌعطؾ علٌها ، فٌرزق الرجل ولدها ، وٌجعل هللا  ولال ابن عباس:"
 .(5)فً ولدها خًٌرا كثًٌرا"

 .(ٓٔ)عسى من هللا واجب" ولال ابن عباس:"
ًٌْرا َكثًٌِرا{ ]النساء :  ُ فٌِِه َخ [، 5ٔوفً عود الضمٌر"الهاء" فً لوله تعالى:}َوٌَْجعََل َّللاَّ

 ثبلثة اوجه:
للولد، والمعنى: وٌجعل هللا فً ولدها خٌرا كثٌرا. وهذا لول ابن أحدها: أنه راجع 

 .(ٔ)عباس
                                                             

( ٖ٘ٔٔفً صحٌحه برلم ) ( وابن حبان522ٔجاء من حدٌث ابن عباس : رواه ابن ماجة فً السنن برلم )(ٔ)
 ( "موارد" من طرٌك جعفر بن ٌحٌى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس.ٖ٘ٔٔ)

( : "هذا إسناد ضعٌؾ ، عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فً الثمات ، 2ٔٔ/ٕولال البوصٌري فً الزوابد )
ر بن ٌحٌى. لال ابن المدٌنً : شٌخ مجهول ، ولال عبد الحك : لٌس بالموى ، فرد ذلن علٌه ابن المطان ، وجعف

 ولال ابن المطان الفاسً : مجهول الحال ، وذكره ابن حبان فً الثمات.
( من ٕٖٔٔ( وابن حبان فً صحٌحه برلم )15ٕٖوجاء من حدٌث عابشة : رواه الترمذي فً السنن برلم )

 طرٌك سفٌان عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة.
 . ذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب" ، من حدٌث الثوري ، ما ألل من رواه عن الثوريلال الترمذي : "ه

( من طرٌك سفٌان عن 525ٔ( وابن ماجة فً السنن برلم )15ٕٗرواه النسابً فً السنن الكبرى برلم )(ٕ)
 .هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة به

 .ٕٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٔ/1تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٔ/1(:ص15ٓ1أخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔ/1(:ص15ٓ5أخرجه الطبري) (2)
 .5ٓ٘/ٖ(:صٖٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕٔ/1(:ص15ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٓ٘/ٖ(:صٗٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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فعسى هللا أن ٌجعل فً الكراهة خٌرا. وهذا  والثانً: أنه راجع إلى "الكراهة"، والمعنى:
 .(ٕ)لول مجاهد

وٌجعل هللا فً تزوٌجها خٌرا كثٌرا. موهذا لول  والثالث: أنه راجع إلى التزوٌج، والمعنى:
 .(ٖ)بن حٌانمماتل 
 الفوائد:

 إبطال لانون الجاهلٌة المابم على أن ابن الزوج ٌرث امرأة أبٌه. -ٔ
جواز أخذ الفدٌة من الزوجة بالمهر أو أكثر أو ألل إن هً أتت بفاحشة ظاهرة ال شن فٌها؛  -ٕ

 كالزنى أو النشوز.
 الترؼٌب فً الصبر.-ٖ

 المرآن
ٌْئًا }َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ  ٌْتُْم إِْحَداهُن  لِْنَطاًرا فاََل تَؤُْخذُوا ِمْنهُ َش َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَ
 [ٕٓ({ ]النساء : ٕٓأَتَؤُْخذُونَهُ بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبٌِنًا )

 التفسٌر:
وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى، وكنتم لد أعطٌتم َمن ترٌدون طبللها ماال كثًٌرا 

 لكم أن تؤخذوا منه شٌبًا، أتؤخذونه كذًبا وافتراًء واضًحا؟ مهًرا لها، فبل ٌحل
أي: وإِن أردتم أٌها [، "ٕٓ}َوإِْن أََرْدتُُم اْسِتْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٗ)المإمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلمتموها"
. (٘)ذه وتزوجت تلن"إن كرهت امرأتن وأعجبن ؼٌرها، فطلمت ه لال ابن عباس:"

 .(ٙ)وروي عن مجاهد ومماتل بن حٌان نحو ذلن
ٌْتُْم إِْحَداهُنَّ لِْنَطاًرا { ]النساء :  أي: والحال أنكم كنتم لد دفعتم مهراً [، "ٕٓلوله تعالى:}َوآتَ

 .(2)كبٌراً ٌبلػ لنطاراً"
 .(1)فؤعط هذه مهرها وإن كان لنطارا" لال ابن عباس:"
 ألوال:وفً "المنطار" 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-. لاله الرسول(5)«المنطار مثل التل العظٌم»أحدها:
 فً رواٌة أنس. -ملسو هيلع هللا ىلص-.لاله الرسول (ٓٔ)«ٌعنً: ألفا دٌنار»والثانً: 
 فً رواٌة أخرى. -ملسو هيلع هللا ىلص-.لاله الرسول (ٔٔ)«المنطار ألؾ دٌنار» والثالث:

، وروي عن أبً الدرداء وأبى (ٕٔ)ألؾ ومابتا أولٌة. لاله معاذوالرابع: أن  المنطار: 
 .(ٖٔ)هرٌرة نحو ذلن

                                                                                                                                                                               

 .5ٓ٘/ٖ(:ص٘ٗٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٓ٘/ٖ(:صٙٗٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٓ٘/ٖ(:ص2ٗٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٓ٘/ٖ(:صٓ٘ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٓ٘/ٖ(:صٔ٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٓ٘/ٖ(:صٓ٘ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
عن أبً الدرداء، لال: لال رسول هللا صلى هللا  ـ وتمام الحدٌث:"5ٓٙ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘ابن أبً حاتم)أخرجه  (5)

 .«"من لرأ الخمسٌن آٌة فً لٌلة أصبح له لنطارا من األجر، والمنطار مثل التل العظٌم»علٌه وسلم: 
 أنه لال: فً لول عن أنس، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ـ وتمام الحدٌث:"5ٓٙ/ٖ(:صٖ٘ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)

 .«"ألفا دٌنار»هللا تعالى: }وآتٌتم إحداهن لنطارا{:ٌعنً: 
عن أنس بن مالن لال: "لال رسول هللا صلى  ـ وتمام الحدٌث:"5ٓٙ/ٖ(:صٗ٘ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)

 «".المنطار ألؾ دٌنار»هللا علٌه وسلم: 
 .5ٓٙ/ٖ(:ص٘٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٓٙ/ٖ(:ص٘٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
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 .(ٔ)والخامس: أن المنطار: ثمانون ألفا. لاله سعٌد بن المسٌب
 .(ٕ)-والسادس:أن المنطار ملء مسن ثور ذهبا

.وروي عن سعٌد بن المسٌب فً إحدى (ٖ)والسابع: أن المنطار سبعون ألفا. لاله ابن عمر
 .(ٗ)ٌه، ومجاهد وطاوس مثل ذلنلول

 .(٘)والثامن: أن  المنطار: ألؾ ومابتا دٌنار. لاله الحسن
، وروي عن عمرو الشعبً (ٙ)والتاسع: أن المنطار مابة رطل، وهذا لول أبً صالح

 .(2)والسدي، ولتادة نحو ذلن
ألفا.  والعاشر: أن من العرب من ٌمول: المنطار: ألؾ دٌنار، ومنهم من ٌمول، اثنا عشر

، لال ابن أبً حاتم:"وروي عن الحسن فً إحدى الرواٌات أنه لال: اثنا عشر (1)لاله الضحان
 .(5)ألفا"

الحادي عشر: أن  المنطار: خمسة عشر ألفا مثمال، والمثمال: أربعة وعشرون لٌراطا، 
 .(ٓٔ)أصؽرها مثل أحد، وأكبرها ما بٌن السماء إلى األرض. وهذا لول أبً جعفر

ٌْبًا{ ]النساء : لوله  أي: فبل تؤخذوا ولو للٌبلً من ذلن [، "ٕٓتعالى:}فَبَل تَؤُْخذُوا ِمْنهُ َش
 .(ٔٔ)المهر"

 .(ٕٔ)فبل ٌحل له من مال المطلمة شًء وإن كثر" لال مجاهد:"
ٌعنً: أنهن لد ملكن الصداق ، ولٌس ِمْلكُُهنَّ للصداق مولوفاً على التمسن  لال الماوردي:"

 .(ٖٔ)ن مع إمساكهن ، وفرالهن"بهن ، بل ذلن له
أتؤخذونه كذبًا وافتراًء  [، أي:"ٕٓلوله تعالى:}أَتَؤُْخذُونَهُ بُْهتَانًا َوِإثًْما ُمبٌِنًا{ ]النساء : 

 .(ٗٔ)واضًحا؟"
 .(٘ٔ){: إثما "بُْهتَانًا لال مجاهد:"}

 .(ٙٔ){: ٌعنً:البٌّن " ُمبٌِنًا لال سعٌد بن جبٌر:"}
 .(2ٔ)أتؤخذونه باطبلً وظلماً؟"أي: لال الصابونً:"
وإنما منع من ذلن مع االستبدال بهن وإن كان ممنوعاً منه وإن لم ٌستبدل  لال الماوردي:"

ً ِلببَل ٌتوهم متوهم أنه ٌجور مع استبدال ؼٌرها بها أن ٌؤخذ ما دفعه إلٌها لٌدفعه إلى  بهن أٌضا
 .(1ٔ)من استبدل بها منه وإن كان ذلن عموماً"

 الفوائد:

                                                             

 .5ٓٙ/ٖ(:صٙ٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔ)
ورواه دمحم بن موسى الحرشً، عن . لال ابن أبً حاتم:"5ٓ2/ٖ(:ص2٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٕ)

 حماد بن زٌد مرفوعا، المولوؾ أصح".
 .5ٓ2/ٖ(:ص1٘ٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) انظر:(ٖ)
 .5ٓ2/ٖ(:ص1٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .5ٓ2/ٖ(:ص1٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(٘)
 .5ٓ2/ٖ(:صٓٙٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٙ)
 .5ٓ2/ٖ(:صٓٙٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(2)
 .5ٓ2/ٖ(:صٔٙٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(1)
 .5ٓ2/ٖ(:صٔٙٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم)انظر: (5)
 .5ٓ2/ٖ(:صٕٙٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .5ٓ1/ٖ(:صٖٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٙٙٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٓ1/ٖ(:صٗٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٓ1/ٖ(:ص٘ٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .2ٙٗ/ٔالنكت والعٌون: (1ٔ)
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حرٌم أخذ شًء من مهر المرأة إذا طلمها الزوج ال إلتٌانها بفاحشة وال لنشوزها، ولكن ت -ٔ
لرؼبة منه فً طبللها لٌتزوج ؼٌرها فً هذه الحال ال ٌحل له أن ٌضارها لتفتدي منه بشًء ولو 

 .(ٔ)لل، ولو كان لد أمهرها لنطاراً فبل ٌحل أن ٌؤخذ منه فلساً فضبلً عن دٌنار أو درهم
 جواز ؼبلء المهر فمد ٌبلػ المنطار ؼٌر أن التٌسٌر فٌه أكثر بركة.-ٕ

فً هذه اآلٌة داللة على عدم تحرٌم كثرة المهر، مع أن األفضل  لال الشٌخ السعدي:" 
والبلبك االلتداء بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً تخفٌؾ المهر. ووجه الداللة أن هللا أخبر عن أمر ٌمع منهم، ولم 

لكن لد ٌنهً عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دٌنٌة ، هم، فدل على عدم تحرٌمهٌنكره علٌ
 .(ٕ)"وعدم مصلحة تماوم

 المرآن
ٌَْف تَؤُْخذُونَهُ َولَْد أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنكُْم ِمٌثَالًا َغِلًٌظا ) ({ ]النساء ٕٔ}َوَك

 :ٕٔ] 
 التفسٌر:

ما أعطٌتموهن من مهر، ولد استمتع كل منكما باآلخر  وكٌؾ ٌحلُّ لكم أن تؤخذوا
 بالجماع، وأَخْذَن منكم مٌثالًا ؼلًٌظا من إمساكهن بمعروؾ أو تسرٌحهن بإحسان؟

ٌَْؾ تَؤُْخذُونَهُ َولَْد أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض{ ]النساء :   [، " أي: كٌؾ ٕٔلوله تعالى:}َوَك
 .(ٖ)المعاشرة الزوجٌة؟"ٌباح لكم أخذه ولد استمعتم بهن ب

وعلى أي وجه تؤخذون من نسابكم ما آتٌتموهن من صدلاتهن ، إذا  لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)أردتم طبللهن واستبدال ؼٌرهن بهن أزواًجا  ولد تباشرتم وتبلمستم"

ٌَْؾ تَؤُْخذُونَهُ {: إنكار ألخذه إثر إنكار، وتنفٌر عنه ؼب تنفٌر، لال الماسمً:" لوله :}َوَك
لى سبٌل التعجب. أي: بؤي وجه تستحلون المهر ولد أفضى أي وصل بعضكم إلى بعض فؤخذ ع

 .(٘)عوضه "
 .(ٙ)اإلفضاء المباشرة ، ولكّن هللا كرٌم ٌَْكنً عما ٌشاء" لال ابن عباس:" 
. وروي عن (2)عن مجاهد : }ولد أفضى بعضكم إلى بعض{، لال : مجامعة النساء" 

 .(1)السدي مثله
اإلفضاء أصله الؽشٌان، ولال بعضهم إذا خبل فمد أفضى، ؼشً أو  الزجاج:"لال  

 .(5)لم"
 :  (ٓٔ)اإلفضاء  إلى الشًء ، فإنه الوصول إلٌه بالمباشرة له ، لال الشاعرو 

ٌُْرَها ِمْن بَاِطٍن بَْعَد َظاِهِر   بَِلٌَن بِلًى أَْفَضى إلَى ُكّلِ كُتْبٍَة           بََدا َس
أن الفساد والبلى وصل إلى الُخَرز. والذي ُعنً به  اإلفضاء  فً هذا الموضع ٌعنً بذلن: 
 .(ٔٔ)، الجماعُ فً الفرج

ٌَْؾ تَؤُْخذُونَهُ َولَْد أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى   لال الشَّافِِعً رحمه هللا: "ٌمول َّللاَّ تعالى: }َوَك
إال من جهة الطبلق لبل  -أي: المهر أو شًء مما أعطً للمرأة -بَْعٍض{ اآلٌة، َحْظٌر أِلخِذه 

أن ٌدفع إال نصؾ اإلفضاء، وهو: الدخول، فٌؤخذ نصفه بما ُجعل له، وألنه لم ٌوجب علٌه 
                                                             

 .ٗ٘ٗ/ٔانظر: اٌسر التفاسٌر للجزابري: (ٔ)
 .2ٕٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/1تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘/ٖمحاسن التؤوٌل: (٘)
 .ٕٙٔ/1(:ص15ٔٗأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٔ/1(:ص15ٔ2أخرجه الطبري) (2)
 .ٕٙٔ/1(:ص15ٔ5. انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 ، ولم اعرؾ لابله.ٕ٘ٔ/1من شواهد الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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المهر فً تلن الحال، ولٌس بََحْظر منه إن دخل أن ٌؤخذه إذا كان ذلن من لِبَِلَها، وذلن ألنَّه إنما 
َحَظَر أخذه إذا كان من لبل الرجل، فؤما إذا كان من لِبَِلها، وهً طٌبة النفس به فمد أذن به فً 

ٌِْهَما فٌَِما اْفتََدْت بِِه( اآلٌة"لول َّللاَّ تبارن ِوتعالى: )فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ ٌُ  ِ فَبَل ُجنَاَح َعلَ  .(ٔ)ِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ
[، " أي: وأخذن منكم عهداً وثٌماً ٕٔلوله تعالى:}َوأََخْذَن ِمْنكُْم ِمٌثَالًا َؼِلًٌظا{ ]النساء : 

 .(ٕ)عمد النكاح"« مإكداً هو
من عهد وإلرار منكم بما ألررتم به على أْي:ما وثَّمتم به لهنَّ على أنفسكم،  لال الطبري:"

أي: عهدا وثٌما مإكدا . لال الماسمً:"(ٖ)أنفسكم ، من إمساكهن بمعروؾ ، أو تسرٌحهّن بإحسان"
 .(ٗ)مإكدا مزٌد تؤكٌد، ٌعسر معه نمضه. كالثوب الؽلٌظ ٌعسر شمه"

ٌح والمٌثاق الؽلٌظ الذي أخذه للنساء على الرجال : إمسان بمعروؾ أو تسر لال لتادة:"
بإحسان. ولد كان فً عمد المسلمٌن عند إنكاحهم :  آهلل علٌن لتمسكنَّ بمعروؾ أو لتسرحن 

 .(٘)بإحسان"
 .(ٙ)}ؼلٌظا{ ٌعنً: شدٌدا" لال السدي:"

 [، ثبلثة ألوال:ٕٔوفً لوله تعالى:}َوأََخْذَن ِمْنكُْم ِمٌثَالًا َؼِلًٌظا{ ]النساء :  
، ودمحم بن كعب (2)الفرج ، وهو لول مجاهد أحدها : أنه عمد النكاح الذي استحل به

 .(5)، وابن زٌد(1)المرظً
، (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)والثانً : أنه إمسان بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان ، وهو لول الضحان

 .(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)، وابن سٌرٌن(ٕٔ)والحسن
. (٘ٔ)«تم فروجهن بكلمة هللاأخذتموهن بؤمانة هللا ، واستحلل»والثالث : أنه عنى لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 

 .(1ٔ)، والربٌع(2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)وهذا لول جابر
والمٌثاق الؽلٌظ: حك الصحبة والمضاجعة، كؤنه لٌل: وأخذن به منكم  لال الزمخشري:" 

مٌثالا ؼلٌظا، أى بإفضاء بعضكم إلى بعض. ووصفه بالؽلظ لموته وعظمه، فمد لالوا: صحبة 
 .(5ٔ)عشرٌن ٌوما لرابة، فكٌؾ بما ٌجرى بٌن الزوجٌن من االتحاد واالمتزاج؟"

 واختلؾ فً ثبوت حكمها أو نسخه على لولٌن :
ً مما أعطاها سواء كانت هً المرٌدة  ٌْؤخذ منها شٌبا أحدهما : أنها محكمة ، ال ٌجوز له أن 

 .(ٕٓ)للطبلق أو هو ، وهو لول بكر بن عبد هللا المزنً

                                                             

 .ٗٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .ٕٗٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘/ٖمحاسن التؤوٌل: (ٗ)
 .2ٕٔ/1(:ص15ٕٓأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٓ5/ٖ(:ص2ٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/1(:ص15ٕ5)-(15ٕ2انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٔ/1(:ص15ٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٔ/1(:ص15ٖٕانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٔ/1(:ص15ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٕٔ/1(:ص15ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٕٔ/1(:ص15ٕٙتفسٌر الطبري)( انظر: ٕٔ)
 .1ٕٔ/1(:ص15ٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٕٔ/1(:ص15ٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 (.ٕ٘ٗٔ(، وأبو داود )2ٖٕ٘، والدارمً )2ٕ/٘(:ص 52ٕٔٓ(أخرجه أحمد)٘ٔ)
 .5ٕٔ/1(:ص15ٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕٔ/1(:ص15ٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٕٔ/1(:ص15ٖ٘لطبري)انظر: تفسٌر ا (1ٔ)
 .5ٕٗ/ٔالكشاؾ: (5ٔ)
 .ٖٓٔ/1(:ص15ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
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ٌْبًا إِالَّ أَْن ٌَخَ  ٌْتُُموهُنَّ َش ا آتَ افَا{ والثانً : أنها منسوخة بموله تعالى : } َواَل ٌَِحلُّ لَكُْم أَْن تَؤُْخذُوا ِممَّ
 .(ٔ)[، وهذا لول ابن زٌد5ٕٕ]البمرة : 
والراجح: أنها " محكمة ؼٌر منسوخة  ، وؼٌر جابز للرجل أخذ شًء مما آتاها ، إذا  

أراد طبللها من ؼٌر نشوز كان منها ، وال رٌبة أتت بها، وذلن أن الناسخ من األحكام ، ما نَفَى 
استبدال زوج مكان زوج{ ، نَْفً حكِم لوله : خبلفه من األحكام ،ولٌس فً لوله :  }وإن أردتم 

ٌِْهَما فٌَِما اْفتََدْت بِِه { ]البمرة :  ِ فَبل ُجنَاَح َعلَ م 5ٕٕ}فَإِْن ِخْفتُْم أاَل ٌُِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ [. ألن الذي حرَّ
تُ  ٌْ ْم إِْحَداهُنَّ لِْنَطاًرا فَبَل تَؤُْخذُوا هللا على الرجل بموله :  }َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوٍج َوآتَ

ٌْبًا{ ]النساء :  [، أخذُ ما آتاها منها إذا كان هو المرٌَد طبللَها. وأما الذي أباح له أخَذه ِٕٓمْنهُ َش
ٌِْهَما فٌَِما اْفتََدْت بِِه{، فهو إذا كانت هً المرٌدةَ طبللَه وهو له كاره،  منها بموله : }فَبل ُجنَاَح َعلَ

 ٌس فً حكم إحدى اآلٌتٌن نفً حكم األخرى.ول
وإذ كان ذلن كذلن ، لم ٌجز أن ٌُحكم إلحداهما بؤنها ناسخة ، ولؤلخرى بؤنها منسوخة ، 
إال بحجة ٌجُب التسلٌم لها، وأما ما لاله بكر بن عبد هللا المزنً: من أنه لٌس لزوج المختلعة أخذُ 

لصحة  ما أعطته على فراله إٌاها ، إذا كانت هً الطالبةَ الفرلةَ ، وهو الكاره فلٌس بصواب ،
بؤخذ ما كان ساق إلى زوجته  (ٕ)الخبَِر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه أمَر ثابت بن لٌس بن شماس

 .(ٖ)وفرالِها إذ طلبت فراله، وكان النشوز من لِبَلها"
 الفوائد:

 وجوب مراعاة العهود والوفاء بها. -ٔ
الزوجة حتى تتنازل عن مهرها أو ، والٌجوز للرجل مضاٌمة عمد النكاح هو عهد مإكدأن  -ٕ

 عن شًء منه.
 المرآن

ٌاًل }َواَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُإكُْم ِمَن النَِّساِء إاِل  َما لَْد َسلََف إِن هُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْمتًا َوَساَء َسبِ 
 [ٕٕ({ ]النساء : ٕٕ)

 التفسٌر:
سلؾ منكم ومضى فً الجاهلٌة فبل مإاخذة  وال تتزوجوا َمن تزوجه آباإكم من النساء إال ما لد

فٌه. إن زواج األبناء من زوجات آبابهم أمر لبٌح ٌفحش وٌعظم لبحه، وبؽٌض ٌممت هللا فاعله، 
 وببس طرٌمًا ومنهًجا ما كنتم تفعلونه فً جاهلٌتكم.

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:
لت ، خلَؾ على أّمِ عبٌد نزلت فً أبً لٌس بن األسأحدهما: أخرج الطبري عن عكرمة، لال:"

بنت صخر ،  كانت تحت األسلت أبٌه وفً األسود بن خلؾ ، وكان َخلَؾ على بنت أبً طلحة 
بن عبد العُّزى بن عثمان بن عبد الدار،  وكانت عند أبٌه خلؾ وفً فاختة بنت األسود بن 

نظور بن المطلب بن أَسد ، وكانت عند أمٌة بن خلؾ، فخلؾ علٌها صفوان بن أمٌة وفً م
 .(ٗ)زبّان، وكان خلؾ على ُملٌكِة ابنة خارجة ، وكانت عند أبٌه َزبَّان بن سٌّار"

عن عدي بن ثابت، عن رجل من األنصار لال: ، (٘)والثانً: أخرج ابن أبً حاتم، وابن المنذر
توفً أبو لٌس وكان من صالح األنصار فخطب ابنه لٌس امرأته، فمالت: إنما أعدن ولدا، وأنت 
من صالحً لومن، ولكن آتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤستؤمره، فؤتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمالت: ٌا رسول هللا، 

إن ابنه لٌس خطبنً وهو من صالحً لومه، وإنما كنت أعده  -فمال: خٌرا-ً. إن أبا لٌس توف

                                                             

 .ٖٔٔ/1(:ص15ٖ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2٘٘-ٕ٘٘/ٗ(:ص1ٔٔٗ)-(1ٓ2ٗانظر: فً تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 بن عبد هللا المخرمً وهو ثمة.الحدٌث رجاله رجال الصحٌح إال دمحم . ؤٖٖ/1(:ص15ٗٓتفسٌر الطبري) (ٗ)

 ثمة.
 .5ٔٙ/ٕ(:صٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (٘)
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}َواَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُإكُْم ِمَن ولدا، فما ترى؟ لال لها: ارجعً إلى بٌتن. لال: فنزلت هذه اآلٌة: 
 .(ٔ){"النَِّساِء إِالَّ َما لَْد َسلَؾَ 

نزلت فً محصن بن أبً لٌس ابن األسلت بن األفلح األنصاري. وفً امرأته  لال مماتل:"
كبشة بنت معن بن معبد ابن عدي بن عاصم األنصاري من األوس من بنى خطمة ابن 

 .(ٖ). وزاد الثعلبً: "وفً أبً مكٌل العدوي، تزوج امرأة أبٌه"(ٕ)األوس"
أي: [، "ْٕٕم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما لَْد َسلََؾ{ ]النساء : لوله تعالى: }َواَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آَباُإكُ  

 .(ٗ)ال تتزوجوا ما تزوج آباإكم من النساء لكن ما سبك فمد عفا هللا عنه"
ألن العرب كانت تفعل ذلن لبل التحرٌم، وذلن أن محصن مات أبوه فشد  لال مماتل:" 

ت األنصاري من بنً الحارث بن على امرأته فتزوجها، وهو محصن بن أبً لٌس بن األسل
 .(٘)وفى امرأته كحة" الخزرج وكبشة بنت معن بن معبد، وفً شرٌن

نهاهم أن ٌنكحوا نساء آبابهم، ولم ٌحّل لهم ما سلؾ، أي ما مضى،  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙ)ولكنه ٌمول: إاّل ما فعلتم"

معناه: فانكم تإخذون به. فلذلن لال: }إال ما لد سلؾ{ ، أي: فلٌس علٌكم  لال األخفش:" 
 .(2)جناح"

 المعنى: ال تنكحوا كما كان من لبلكم ٌنكح ما نكح أبوه، فهذا معنى لال الزجاج:" 
 .(1)}إال ما لد سلؾ{"

ج امرأة أبٌه من بعده وكان ذلن نكاحاً   جل من العرب ٌتزوَّ جابزاً لال الواحدي:" كان الرَّ
مه هللا تعالى ونهى عنه ولوله: }إالَّ ما لد سلؾ{ ٌعنً: لكن ما لَْد سلؾ فَإِن َّللاَّ  فً العرب فحرَّ

 .(5)تجاوز َعْنهُ"
عن بن عباس لال:" ٌحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم أخرج سفٌان الثوري  

َهاتُكُْم َوبََناتُكُْم{ ]اآلٌة  و}َواَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُإكُْم ِمَن النَِّساِء{، لرأ  ٌْكُْم أُمَّ َمْت َعلَ  .(ٓٔ)["ٖٕ}ُحّرِ
وفً روٌاة أخرى البن عباس:" كل امرأة تزوجها أبون أو ابنن دخل أو لم ٌدخل بها،  

 .(ٔٔ)فهً علٌن حرام"
عن الحسن فً لوله: }وال تنكحوا ما نكح آباإكم من النساء{، لال: "هو أن تملن وروي  

 .(ٕٔ)ولٌس بالدخول"عمدة النكاح 
أبً بكر بن أبً مرٌم، عن مشٌخة لال: "ال ٌنكح رجل امرأة جد أبً أمه ألنه من وعن 

 .(ٖٔ)"}َواَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آَباُإكُْم ِمَن الّنَِساِء{اآلباء ٌمول هللا تعالى: 
لد سلؾ عن أبً بن كعب:" أنه كان ٌمرإها: وال تنكحوا ما نكح آباإكم من النساء إال ما و

 .(ٗٔ)إال من مات"
 .(ٔ)عن عطاء بن أبً رباح فً لول هللا تعالى: }إال ما لد سلؾ{، ٌمول: فً جاهلٌتكم"و

                                                             

 .5ٓ5/ٖ(:ص2ٖٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٙٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٙٙتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٓٔ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔلمرآن:مانً ا (2)
 .ٕٖ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٕ٘الوجٌز: (5)
 .5ٖتفسٌر سفٌان الثوري: (ٓٔ)
 .5ٔٓ/ٖ(:ص2ٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٔٓ/ٖ(:ص2٘ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٔٓ/ٖ(:ص2ٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٔٓ/ٖ(:ص22ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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 :(ٕ)واختلفوا فً النكاح ههنا،على لولٌن 
األول: حمله أصحاب أبً حنٌفة على الجماع، ولال: هو حمٌمة فٌه، فحرموا كل امرأة 

 باضعها األب حبلال أو حراما على االبن.
والثانً: وحمله الشافعً على العمد، ولال: هو حمٌمة فٌه، ولم ٌحرم من النساء على االبن 

 إال ما تزوج بها أبوه دون من زنى بها.
لال الراؼب: "والصحٌح أنه للعمد، ألن أسماء الجماع والفرج والؽابط فً لسانهم كناٌات، 

ها، فعدلوا عن التصرٌح إلى الكناٌات. وذلن أنهم لما عنوا بإخفاء هذه األشٌاء أخفوا أٌضا أسماء
حتى إنهم متى عرؾ فٌما بٌنهم كناٌة فً شًء من ذلن عدلوا إلى كناٌة أخرى، ومن تتبع 
كبلمهم عرؾ ما للته، فكٌؾ ٌستعٌرون لفظ الجماع لما هو أحسن عندهم منه، ثم ال خبلؾ أن 

 .(ٖ)العمد فً العمد بها"العمدٌة مراد، وال خبلؾ أٌضا أن الوطء بملن الٌمٌن ٌجري مجرى 
لال اإلمام الشافعً:" فؤي امرأة نكحها رجل، حرمت على ولده، دخل بها األب، أو لم 
ة تجمعهم معاً، كان]فً  ٌدخل بها، وكذلن ولد ولده من لبل الرجال والنساء، وإن سفلوا؛ ألن األبوُّ

عز  -ٌن األختٌن، فنهى الجاهلٌة[ أكبر ولد الرجل ٌخلؾ على امرأة أبٌه، وكان الرجل ٌجمع ب
أن ٌكون منهم أحد ٌجمع فً عمره بٌن أختٌن، أو ٌنكح ما نكح أبوه إال ما لد سلؾ فً  -وجل 

 .(ٗ)الجاهلٌة لبل علمهم بتحرٌمه "
إن زواج األبناء من زوجات  [، أي:"ٕٕلوله تعالى:}إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْمتًا{ ]النساء :  

 .(٘)ظم لبحه، وبؽٌض ٌممت هللا فاعله"آبابهم أمر لبٌح ٌفحش وٌع
 .(ٙ)ٌممت هللا علٌه" لال عطاء بن أبً رباح:" 
 .(2)}وممتاً{ بؽضاً شدٌدا"لال الواحدي: أي: "أن ذلن النكاح زنا عند هللا و 
«: الممت»المعنى: إال ما لد سلؾ فإنه كان فاحشة، أي زنا، }وممتا{، و لال الزجاج:" 

أشد البؽض، فالمعنى: أنهم أعلموا أن ذلن فً الجاهلٌة كان ٌمال له ممت، وكان المولود علٌه 
 .(1)ٌمال له الممتً. فؤعلموا أن هذا الذي حرم علٌهم لم ٌزل منكرا فً للوبهم ممموتا عندهم"

أي: ببس ذلن النكاح المبٌح الخبٌث  [، "ٕٕاَء َسبٌِبًل{ ]النساء : لوله تعالى:}َوسَ  
 .(5)طرٌماً"

ومن ثم لٌل }وممتا{، كؤنه لٌل: هو فاحشة فً دٌن هللا بالؽة فً المبح،  لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)لبٌح ممموت فً المروءة وال مزٌد على ما ٌجمع المبحٌن"

 .(ٔٔ)طرٌماً"ولَبَُح ذلن الفعل لال الواحدي: أي: " 
 .(ٕٔ)عن عطاء بن أبً رباح:}وساء سبٌبل{، لال: طرٌما لمن عمل به" 
 .(ٖٔ)ٌعنً وببس المسلن" لال مماتل:" 
أي: سوء طرٌمة ومسلكا، ومن كان ٌتزوج امرأة أبٌه فولد له منها، ٌمال  لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٔ)له: ممتً وممتوي، من لتوت، وهذا من ممت "

                                                                                                                                                                               

 .5ٔٓ/ٖ(:ص21ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5٘ٔٔ-1٘ٔٔ/ٖانظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .5٘ٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .ٙٙ٘-٘ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٗ)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٔٓ/ٖ(:ص25ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕ٘الوجٌز: (2)
 .ٕٖ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٙٗوة التفاسٌر:صف (5)
 .5ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1ٕ٘الوجٌز: (ٔٔ)
 .5ٔٓ/ٖ(:ص1ٓٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٙٙتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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 الفوائد:
مناكح الجاهلٌة إال ما وافك اإلسبلم منها، وخاصة أزواج اآلباء، فزوجة األب محرمة تحرٌم  -ٔ

 على االبن ولو لم ٌدخل بها األب وطلمها أو مات عنها.
فؤي امرأة نكحها رجل، حرمت على ولده، دخل بها األب، أو لم ٌدخل  لال الشافعً:" 

ً بها، وكذلن ولد ولده من لبل الرجال والنساء، وإن سفلو ة تجمعهم معا  .(ٕ)"ا؛ ألن األبوُّ
فعل فً ؼاٌة من المبح، لذا سماه العرب نكاح الممت: وهو أن ٌتزوج هذا النكاح أن ومنها:   -ٕ

الرجل امرأة أبٌه إذا طلمها أو مات عنها. وٌمال للولد إذا ولدته: الممتً. وأصل الممت: 
 .(ٖ)البؽض

 المرآن
َهاتُكُمْ  ٌْكُْم أُم  َمْت َعلَ َهاتُكُُم  }ُحّرِ اتُكُْم َوَخااَلتُكُْم َوبَنَاُت اْْلَخِ َوبَنَاُت اْْلُْخِت َوأُم  َوبَنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعم 

تًِ فًِ ُحُجوِركُمْ  َهاُت نَِسائِكُْم َوَربَائِبُكُُم الال  َضاَعِة َوأُم  تًِ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الر  ِمْن  الال 
ٌْكُْم َوَحاَلئُِل أَْبنَائِكُُم انَِسائِكُ  تًِ َدَخْلتُْم بِِهن  فَِإْن لَْم تَكُونُوا َدَخْلتُْم ِبِهن  فَاَل ُجنَاَح َعلَ ل ِذٌَن ِمْن ُم الال 

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحًٌما ) ٌِْن إاِل  َما لَْد َسلََف إِن  ّللا  ٌَْن اْْلُْختَ ({ ]النساء : ٖٕأَْصاَلبِكُْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَ
ٕٖ] 

 التفسٌر:
م هللا علٌكم نكاح أمهاتكم، وٌدخل فً ذلن الجدَّات ِمن جهة األب أو األم، وبناتكم:  حرَّ
وٌشمل بنات األوالد وإن نزلن، وأخواتكم الشمٌمات أو ألب أو ألم، وعماتكم: أخوات آبابكم 
وأجدادكم، وخاالتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات األخ، وبنات األخت: وٌدخل فً ذلن 

م رسول هللا صلى هللا -، وأمهاتكم البلتً أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة أوالدهن ولد حرَّ
وأمهات نسابكم، سواء دخلتم بنسابكم، أم لم تدخلوا  -علٌه وسلم من الرضاع ما ٌحرم من النسب

َمات  ٌَْن ؼالبًا فً بٌوتكم وتحت رعاٌتكم، وهن ُمحرَّ بهن، وبنات نسابكم من ؼٌركم البلتً ٌتربَّ
ن لم ٌكنَّ فً حجوركم، ولكن بشرط الدخول بؤمهاتهن، فإن لم تكونوا دخلتم بؤمهاتهن وإ

م هللا علٌكم أن تنكحوا  وطلمتموهن أو متَْن لبل الدخول فبل جناح علٌكم أن تنكحوهن، كما حرَّ
زوجات أبنابكم الذٌن من أصبلبكم، ومن أُلحك بهم ِمن أبنابكم من الرضاع، وهذا التحرٌم ٌكون 

م علٌكم كذلن الجمع فً ولت واحد بٌن األختٌن بال عمد علٌها، دخل االبن بها أم لم ٌدخل، وحرَّ
بنسب أو رضاع إال ما لد سلؾ ومضى منكم فً الجاهلٌة. وال ٌجوز كذلن الجمع بٌن المرأة 

ٌكلفهم وعمتها أو خالتها كما جاء فً السنة. إن هللا كان ؼفوًرا للمذنبٌن إذا تابوا، رحًٌما بهم، فبل 
 ما ال ٌطٌمون.

 فً سبب نزول اآلٌة:
ٌْج : سؤلت عطاء عن لوله : } َوَحبلِبُل أَْبَناِبكُُم الَِّذٌَن ِمْن أَْصبلبِكُْم { لال : كنا  لال ابن ُجَر
نَُحّدِث ، وهللا أعلم ، أن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص لما نكح امرأة زٌد ، لال المشركون بمكة فً ذلن ، فؤنزل 

 عز وجل:} َوَحبلبُِل أَْبَنابِكُُم الَِّذٌَن ِمْن أَْصبلبِكُْم {، ونزلت:} َوَما َجَعَل أَْدِعٌَاَءكُْم أَْبنَاَءكُْم { هللا
ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلكُْم { ]األحزاب : ٗ]األحزاب :   .(ٗ)["ٓٗ[، ونزلت:} َما َكاَن ُمَحمَّ

ٌْكُْم أُمَّ لوله تعالى:  َمْت َعلَ [، " أي: ُحّرم علٌكم نكاح َٖٕهاتُكُْم{ ]النساء : }ُحّرِ
 .(٘)األمهات"
 .(ٙ)لال الصابونً:"وشمل اللفظ الجدات من لبل األب أو األم" 
هاتها، وأّمضهات آبابه، وإن بَعُدت لال الشافعً:"   واألمهات: أم الرجل )الوالدة( ، وأمَّ

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٙ/ٕ(:1ٕ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .٘ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٗانظرن التفسٌر المنٌر: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙٗالتفاسٌر:صفوة (٘)
 .ٕٙٗصفوة التفاسٌر:(ٙ)
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 .(ٔ)الجدات، ألنهن ٌلزمهن اسم األمهات"
 .(ٕ)[، أي: وكذلن حّرم علٌكم "بناتكم"ٖٕ}َوبََناتُكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)لال الصابونً:" وشمل بنات األوالد وإِن نزلن" 

 والبنات: بناُت الرجل لصلبه، وبنات بنٌه، وبناتهن، وإن سفلن، فكلُّهن لال الشافعً:"
 .(ٗ)ٌلزمهن اسم البنات"

 .(٘)[، أي:" وأخواتكم الشمٌمات أو ألب أو ألم"ٖٕ: }َوأََخَواتُكُْم{ ]النساء لوله تعالى: 
 .(ٙ)واألخوات: من ولد أبٌه لصلبه، أو أمه نفسها" لال الشافعً:" 
اتُكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:   .(2)[، أي:" وأخوات آبابكم وأجدادكم"ٖٕ}َوَعمَّ
 .(1)وعماته: من ولد جده األدنى أو األلصى، ومن فولهما من أجداده" لال الشافعً:" 
 .(5)[،أي:" وأخوات أمهاتكم وجداتكم"ٖٕ}َوَخااَلتُكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)وخاالته: من ولدته أم أمه، وأمها، ومن فولهما من جداته من لِبَلها" لال الشافعً:" 
[، " أي: بنت األخ وبنت َٖٕوبَنَاُت اأْلُْخِت{ ]النساء : }َوبَنَاُت اأْلَخِ لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)األخ"
لال الصابونً:"وٌدخل فٌهن أوالدهن، وهإالء المحرمات بالنسب وهنَّ كما تمدم  

 .(ٕٔ)«"األمهات، البنات، األخوات، العمات، الخاالت، بنات األخ، بنات األخت»
 وبنات األخ: كل ما ولد األخ ألبٌه، أو ألمه، أو لهما، من ولٍد ولدته لال الشافعً:" 

 .(ٖٔ)والدته فكلهم بنو أخٌه، وإن تسفلوا، وهكذا بنات األخت"
َضاَعِة{ ]النساء : لوله تعالى:  تًِ أَْرَضْعنَكُْم َوأََخَواتُكُْم ِمَن الرَّ َهاتُكُُم البلَّ [، أي:" ٖٕ}َوأُمَّ

 .(ٗٔ)م البلتً أرضعنكم، وكذلن أخواتكم من الرضاع"كذلن حّرم علٌكم أمهاتك
ة، وأكثر منها، إلى كمال رضاع  لال الشافعً:"  والرضاع: اسم جامع، ٌمع على المصَّ

الحولٌن، وٌمع: على كل رضاع، وإن كان بعد الحولٌن... ولو شرب ؼبلم وجارٌة لبن بهٌمه 
ماً من )شاة، أو بمرة، أو نالة( ، لم ٌكن هذا رضاع، إنما  هذا كالطعام والشراب، وال ٌكون محّرِ

 .(٘ٔ)بٌن من شربه، إنما ٌحرم لبن اآلدمٌات ال البهابم"
م َّللاَّ تعالى األخت من الرضاعة فاحتمل تحرٌمها معنٌٌن: ثم لال رحمه هللا:"  حرَّ

أحدهما: إذ ذكر َّللاَّ تحرٌم األم واألخت من الرضاعة، فؤلامهما فً التحرٌم ممام األم 
ت من النسب، أن تكون الرضاعة كلها تموم ممام النسب، فما َحُرم بالنسب، َحُرم بالرضاع واألخ

 والمٌاس على المرآن. -ملسو هيلع هللا ىلص  -مثله، وبهذا نمول، بداللة سنة رسول هللا 
 .(ٙٔ)اآلخر: أن ٌحرم من الرضاع األم واألخت، وال ٌحرم سواهما"

                                                             

 .2ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٗصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .2ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٗ)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 .ٕٙٗصفوة التفاسٌر:(2)
 .1ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (1)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .ٕٙٗصفوة التفاسٌر:(ٔٔ)
 .ٕٙٗصفوة التفاسٌر:(ٕٔ)
 .1ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖٔ)
 .ٕٙٗصفوة التفاسٌر:(ٗٔ)
 5ٙ٘-1ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (٘ٔ)
 .1ٙ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙٔ)
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ولد وضحت السنة « األمهات واألخوات»ع سوى ولم تذكر اآلٌة من المحرمات بالرضا
:"ان الرضاعة تحرم ما -ملسو هيلع هللا ىلص-النبوٌة أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال فً النسب لموله 

 .(ٔ)تحرم الوالدة"
حرم علٌكم سبع نسبا وسبع صهرا، ولرأ: }حرمت  عن سعٌد بن جبٌر:"لال ابن عباس:

 .(ٕ)اآلٌة"علٌكم أمهاتكم وبناتكم{، 
عن عطاء لال: "لال هللا تعالى: }وأخواتكم من الرضاعة{، لال: وهً أختن من 

 .(ٖ)الرضاعة"
لال ابن كثٌر:"ولد لال بعض الفمهاء : كما ٌحرم بالنسب ٌحرم بالرضاع إال فً أربع 
صور. ولال بعضهم : ست صور ، هً  مذكورة فً كتب الفروع. والتحمٌك أنه ال ٌستثنى 

ذلن ؛ ألنه ٌوجد مثل بعضها فً النسب ، وبعضها إنما ٌحرم من جهة الصهر ، فبل شًء من 
 ٌرد  على الحدٌث شًء أصبل البتة ، وهلل الحمد.

ثم اختلؾ األبمة فً عدد الرضعات المحرمة ، فذهب ذاهبون إلى أنه ٌحرم مجرد 
ٌَّب الرضاع لعموم هذه اآلٌة. وهذا لول مالن ، وٌحكى عن ابن عمر ، وإلٌه ذه ب سعٌد بن الُمَس

ْهِري  .(ٗ)، وعُْرَوة بن الزبٌر ، والزُّ
ولال آخرون : ال ٌحرم ألل من ثبلث رضعات لما ثبت فً صحٌح مسلم ، من طرٌك 

م المصةُ والمصتان"  .(٘)هشام بن عروة عن أبٌه ، عن عابشة ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ال تُحّرِ
لخلٌل ، عن عبد هللا بن الحارث ، عن أم الفضل لالت : لال رسول ولال لتادة ، عن أبً ا

ة وال المصتان" ، وفً لفظ آخر : "ال تحرم  ْضعَة وال الرضعتان ، والمصَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال تُحرم الرَّ
 .(ٙ)اإلْمبلَجة وال اإلمبلجتان" رواه مسلم

إسحاق بن راهوٌه ، وأبو عبٌد ، وأبو وممن ذهب إلى هذا المول اإلمام أحمد بن حنبل ، و

ثور. وٌحكى  عن علً ، وعابشة ، وأم الفضل ، وابن الزبٌر ، وسلٌمان بن ٌسار ، وسعٌد بن 
 .(2)جبٌر ، رحمهم هللا

ولال آخرون : ال ٌحرم ألل من خمس رضعات ، لما ثبت فً صحٌح مسلم من طرٌك 
كان فٌما »بشة ، رضً هللا عنها ، لالت : مالن ، عن عبد هللا بن أبً بكر ، عن َعْمرة عن عا

أنزل ]هللا[ من المرآن : عشر رضعات معلومات ٌحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفً 
. وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، (1)«رسول هللا صلى هلل علٌه وسلم وهن فٌما ٌمرأ من المرآن

 .(5)، عن الزهري ، عن عروة ، عن عابشة نحو ذلن
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرها أن تُرِضع مولى أبً حذٌفة خمس »َسْهلة بنت سهٌل : وفً حدٌث 

 .(ٓٔ)«رضعات ، وكانت عابشة تؤمر من ٌرٌد أن ٌدخل علٌها أن ٌُْرضع خمس رضعات

                                                             

(، ٕٕ٘٘(، وفً)ٖٕٕ٘، والدارمى )21ٔ/ٙوفً  ٔ٘و ٗٗ/ٙ، وأحمد: 2ٕٖأخرجه مالن فً "الموطؤ":(ٔ)
 .ٕٙٔ/ٗ، ومسلم: ٔٔ/2، وٓٓٔ/ٗو ٕٕٕ/ٖوالبخاري: 

 .5ٔٔ/ٖ(:ص1ٔٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٔٔ/ٖ(:ص1ٗٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 عبد هللا بن الزبٌر عن عابشة.( لكنه من طرٌك ابن أبً ملٌكة عن ٓ٘ٗٔصحٌح مسلم برلم )(٘)

 .(1٘ٗ٘ولد رواه النسابً فً السنن الكبرى من طرٌك هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة وابن الزبٌر برلم )
 .(ٔ٘ٗٔصحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
، والترمذي: ٕٕٙٓداود:، وأبو 2ٙٔ/ٗ، ومسلم: 1ٕٕ٘، والدارمً: 2ٖٙأخرجه مالن فً الموطؤ:ص (1)

 .ٓٓٔ/ٙ، والنسابً: ٓ٘ٔٔ
 .(ٕ٘ٗٔصحٌح مسلم برلم )(5)
، و"الدارمً" 2ٕٓ/ٙ، وفً 5ٕٙ/ٙوفً ، ٕٕ٘/ٙ، وفً 1ٕٕ/ٙ، و وفً ٕٔٓ/ ٙأخرجه أحمد الحدٌث  (ٓٔ)

، و ٕٔٗٙٔ/ٕٔ، وفً "الكبرى" )تحفة االشراؾ( ٖٙ/ٙ، و"النسابً" 5/2، وفًٗٓٔ/ ٘، و"البخاري" ٕٕٕٙ
 (.2ٖٗ(، واخرجه مالن "الموطؤ" صفحة )ٕٔٙٓ)أبو داود 
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وبهذا لال الشافعً ، رحمه هللا تعالى وأصحابه. ثم لٌعلم أنه ال بد أن تكون الرضاعة فً 
 .(ٔ)حولٌن على لول الجمهور"سن الصؽر دون ال

َهاُت نَِسابِكُْم { ]النساء : لوله تعالى:  [، أي:وكذلن حّرم علٌكم" أمهات نسابكم، ٖٕ}َوأُمَّ
 .(ٕ)سواء دخلتم بنسابكم، أم لم تدخلوا بهن"

ن خبلس بن عمرو:" أن علٌا لال فً الرجل ٌتزوج المرأة، ثم ٌطلمها، أو ماتت لبل ع 
 .(ٖ)له أمها؟ لال علً: هً بمنزلة الربٌبة، ٌعنً لوله: }وأمهات نسابكم{"أن ٌدخل بها هل ٌحل 

عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان ٌمول: إذا طلك الرجل امرأة أخرج ابن أبً حاتم  
لال ابن أبً  .(ٗ)لبل أن ٌدخل بها أو ماتت، لم تحل له أمها، أنه لال: مبهمة، فكرهها"

بن حصٌن، ومسروق، وطاوس، وعكرمة، وعطاء،  حاتم:"وروي عن ابن مسعود، وعمران
 .(٘)والحسن، ومكحول، وابن سٌرٌن، ولتادة، والزهري نحو ذلن

عن الحسن بن دمحم أن هإالء اآلٌات مبهمات : } َوَحبلِبُل أَْبَنابِكُُم { أخرج ابن أبً حاتم  
َهاُت نَِسابِكُم {" }أُمَّ

 .(2)ومكحول نحو ذلن"ثم لال : "وروي عن طاوس وإبراهٌم والزهري  ،(ٙ)
أي عامة فً المدخول بها وؼٌر المدخول ، فتحرم «: مبهمات»لال ابن كثٌر:" معنى 

بمجرد العمد علٌها ، وهذا متفك علٌه. فإن لٌل : فمن أٌن تحرم امرأة ابنه من الرضاعة ، كما 
لى هللا هو لول الجمهور ، ومن الناس من ٌحكٌه إجماعا ولٌس من صلبه ؟ فالجواب من لوله ص

 .(5)"(1)«ٌَْحُرم من الّرضاع  ما ٌحرم من النسب»علٌه وسلم : 
{ ]النساء : لوله تعالى:  تًِ َدَخْلتُْم بِِهنَّ تًِ فًِ ُحُجوِركُْم ِمْن نَِسابِكُُم البلَّ }َوَرَبابِبُكُُم البلَّ

ٌَْن ؼالبًا فً بٌوتكم وتحت ٖٕ رعاٌتكم، وهن [،أي:" وبنات نسابكم من ؼٌركم البلتً ٌتربَّ
َمات وإن لم ٌكنَّ فً حجوركم، ولكن بشرط الدخول بؤمهاتهن"  .(ٓٔ)ُمحرَّ

عن داود، أنه لرأ فً مصحؾ عبد هللا: " ورباببكم البلتً دخلتم أخرج ابن المنذر  

 .(ٔٔ)بؤمهاتهن "
" }ورباببكم{ من نسابكم بنات المرأة من ؼٌره، وربٌة الرجل: بنت  لال أبو عبٌدة: 

 .(ٕٔ)" ٌمال لها: المربوبة، وهً بمنزلة لتٌلة، وممتولة امرأته، و
 .(ٖٔ)" }البلتً فً حجوركم{ فً بٌوتكم " ولال أٌضا:" 
مالن بن أوس ابن الحدثان: "كانت عندي امرأة، فتوفٌت ولد ولدت لً، فوجدت لال  

نة للت: نعم علٌها، فلمٌنً علً بن أبً طالب فمال: ما لن؟ فملت: توفٌت المرأة، فمال علً: لها اب
وهً بالطابؾ. لال: كانت فً حجرن؟ للت: ال هً بالطابؾ. لال: فانكحها. للت: فؤٌن لول هللا 
تعالى: }ورباببكم البلتً فً حجوركم{، لال: إنها لم تكن فً حجرن، إنما ذلن إذا كانت فً 

 .(ٗٔ)حجرن"

                                                             

 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٖ(:ص1٘ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٔٔ/ٖ(:ص1ٙٓ٘تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٔٔ/ٖ(:ص1ٙٓ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖٔ/ٖ(:ص5٘ٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٔ/ٖ(:ص5٘ٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .( وموطؤ مالن )فً الرضاع(ٗٗٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘ٓٔصحٌح البخاري رلم )(1)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص٘ٗ٘ٔتفسٌر ابن المنذر) (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(:صٙٗ٘ٔتفسٌر ابن المنذر) (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٖ(:ص12ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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م، وهو لول لال ابن كثٌر: "هذا إسناد لوي ثابت إلى علً بن أبً طالب على شرط مسل 
وإلى هذا ذهب داود بن علً الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو الماسم الرافعً عن ؼرٌب جدا 

مالن ، رحمه هللا ، واختاره ابن حزم ، وحكى لً شٌخنا الحافظ أبو عبد هللا الذهبً أنه َعَرض 
، وهللا  هذا على الشٌخ اإلمام تمً الدٌن ابن تٌمٌة ، رحمه هللا ، فاستشكله ، وتولؾ فً ذلن

 .(ٔ)أعلم"
وأما الربٌبة فً ملن الٌمٌن فمد لال اإلمام مالن بن أنس ، عن ابن شهاب : أن عمر بن 
الخطاب سُبَل عن المرأة وبنتها من ملن الٌمٌن توطؤ إحداهما بعد األخرى ؟ فمال عمر : ما أحب 

 .(ٖ)ٌمٌنً. وهذا منمطع". لال ابن كثٌر:"ٌرٌد أن أَطؤهَُما جمٌعا بملن (ٕ)أن أخبرهما جمٌعًا"
وروي عن لٌس لال :" للت البن عباس : أٌمع الرجل على امرأة وابنتها مملوكٌن  له ؟ 

 .(ٗ)فمال : أحلتهما آٌة وحرمتهما آٌة ، ولم أكن ألفعله"
لال الشٌخ أبو عَُمر بن عبد البر ، رحمه هللا : "ال خبلؾ بٌن العلماء أنَّه ال ٌحل ألحد أن 

َهاُت نَِسابُِكْم ٌطؤ امرأة واب نتها  من ملن الٌمٌن ، ألن هللا حرم ذلن فً النكاح ، لال : } َوأُمَّ
َوَربَابِبُكُُم البلِتً فًِ ُحُجوِركُْم ِمْن نَِسابِكُُم { وملن الٌمٌن هم  تبع للنكاح ، إال ما روي عن عَُمر 

 .(٘)وابن عباس ، ولٌس على ذلن أحد من أبمة الفتوى وال من تبعهم"
بنت الربٌبة، وبنت ابنتها ال تصلح،وإن كان أسفل ببطون  وى  هشام عن لتادة : "ور
 .(ٙ)كثٌرة "
 .(2)عن أبً العالٌة، لال: " وإن كان أسفل بسبعٌن بطنها فإنها ال تصلح "و
 .(5)، وروي عن طاوس لال: "الدخول: الجماع"(1)والدخول: النكاح" لال ابن عباس:" 

ابن جرٌج:" للت لعطاء }ورباببكم البلتً فً حجوركم من نسابكم البلتً دخلتم بهن{  ولال
ما الدخول بهن؟ لال: أن تهدى إلٌن فتكشؾ وتفتش، وتجلس بٌن رجلٌها، للت: إن فعل ذلن بها، 

فً بٌت أهلها، لال: حسبة لد حرم ذلن علٌه بناتها، للت له: فؽمز ولم ٌكشؾ، لال: ال ٌحرم 
 .(ٓٔ)بة ذلن بؤمها "علٌه الربٌ

ٌْكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: [، أي:"فإن لم تكونوا ٖٕ}فَإِْن لَْم تَكُونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَبَل ُجنَاَح َعلَ
 .(ٔٔ)دخلتم بؤمهاتهن وطلمتموهن أو متَْن لبل الدخول فبل جناح علٌكم أن تنكحوهن"

 .(ٕٔ)حرج"ابن عباس:" لوله: }فبل جناح علٌكم{، لال: فبل لال  
سفٌان بن دٌنار: "سؤلت سعٌد بن جبٌر عن رجل تزوج امرأة فماتت لبل أن ٌدخل لال 

بها، ولها بنت أٌتزوج بنتها؟ فتبل علً: }ورباببكم البلتً فً حجوركم من نسابكم البلتً دخلتم 
 .(ٖٔ)بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فبل جناح علٌكم{، لال: ال جناح علٌه أن ٌتزوجها"

[، "أي وُحِرم علٌكم نكاح ٖٕ}َوَحبَلِبُل أَْبنَابِكُُم الَِّذٌَن ِمْن أَْصبَلبِكُْم{ ]النساء : تعالى: لوله 
 .(ٗٔ)زوجات أبنابكم الذٌن ولدتموهم من أصبلبكم"

                                                             

 .ٖ٘/ٔ، وانظر: بدابع الفوابد:ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ، .ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 ، .ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 ، .ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 ، .ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٓٙ/ٕ(:صٔ٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .ٖٓٙ/ٕ(:صٕ٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .5ٕٔ/ٖ(:ص5ٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕٔ/ٖ(:ص5ٔٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم)(5)
 .ٖٓٙ/ٕ(:صٓ٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٖ(:ص5ٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٖ(:ص5ٖٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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أي : وُحرمت علٌكم زوجات أبنابكم الذٌن ولدتموهم من أصبلبكم ،  لال ابن كثٌر:" 
ٌد  ٌحترز بذلن عن األدعٌاء الذٌن كانوا ٌْ ا لََضى َز ٌَتَبََنونهم فً الجاهلٌة ، كما لال تعالى : } فَلَمَّ

ًْ ال ٌَكُوَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َحَرٌج فًِ أَْزَواجِ أَْدِعٌَابِِهْم ]إِذَا لََضْوا مِ  ْجنَاَكَها ِلَك ْنُهنَّ ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ
 .(ٔ)[ " 2ٖ( { اآلٌة ]األحزاب : َٖوَطًرا[ )
سعٌد:"وكان لتادة ٌكره إذا تزوج الرجل المرأة، ثم طلمها لبل أن ٌدخل بها أن لال  

 .(ٕ)ٌتزوجها أبوه، وٌتؤول: }وحبلبل أبنابكم الذٌن من أصبلبكم{"
وهللا أعلم أن  (ٖ)سؤلت عطاء عن: وحبلبل أبنابكم لال: كنا )نتحدث( لال ابن جرٌج:" 

 فمال المشركون بمكة فً ذلن، فؤنزل هللا تعالى: النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما نكح امرأة زٌد،
 .(ٗ)وحبلبل أبنابكم الذٌن من أصبلبكم{"

ٌِْن إِالَّ َما لَْد َسلََؾ{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌَْن اأْلُْختَ [، "أي: وُحّرم علٌكم ٖٕ}َوأَْن تَْجَمعُوا بَ
 .(٘)فمد عفا هللا عنه"الجمع بٌن األختٌن معاً فً النكاح إِال ما كان منكم فً الجاهلٌة 

أي :وحرم علٌكم الجمع بٌن األختٌن معًا فً التزوٌج ، وكذا فً ملن  لال ابن كثٌر:" 
الٌمٌن إال ما كان منكم فً جاهلٌتكم فمد عفونا عن ذلن وؼفرناه. فدل على أنه ال مثنوٌة فٌما 

ْوَت إِال اْلَمْوتَةَ األولَى { ]الدخان : ٌستمبل وال استثناء فٌما سلؾ ، كما لال : } ال ٌَذُولُوَن فٌَِها اْلمَ 
[ فدل على أنهم ال ٌذولون فٌها الموت أبدا، ولد أجمع العلماء من الصحابة والتابعٌن واألبمة ٙ٘

لدًٌما وحدٌثًا على أنه ٌحرم الجمع بٌن األختٌن فً النكاح ، ومن أسلم وتحته أختان خٌر ، 
 .(ٙ)فٌمسن إحداهما وٌطلك األخرى ال محالة"

عن لبٌصة بن ذإٌب:" أن رجبل سؤل عثمان بن عفان عن األختٌن أخرج ابن أبً حاتم  
آٌة، وما كنت ألصنع  من ملن الٌمٌن، هل ٌجمع بٌنهما؟ فمال عثمان: أحلتهما آٌة، وحرمتهما

من ذلن فخرج من عنده، فلمً رجبل من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فسؤله عن ذلن، فمال: لو كان إلً 

لال مالن: لال ابن شهاب: أراه علً بن أبً  -األمر شًء، ثم وجدت أحدا فعل ذلن لجعلته نكاال
 .(2)طالب. لال:وبلؽنً عن الزبٌر بن العوام نحو ذلن"

عن عبد هللا بن أبً عتبة، عن ابن مسعود:" أنه سبل عن الرجل ٌجمع بٌن األختٌن و 
 ما ملكت أٌمانكم{، فمال له ابن مسعود: بعٌرن أٌضا األمتٌن، فكرهه فمال: ٌمول هللا تعالى: }إال

 .(1)مما ملكت ٌمٌنن"
عن حماد بن سلمة، لال: زعم عمرو بن دٌنار، عن ابن عباس، " أنه كان ال ٌرى بؤسا و 

 .(5)أن ٌجمع بٌن األختٌن المملوكتٌن "
 .(ٓٔ)العدد "عن عبد هللا بن مسعود، لال: " ٌحرم من اإلماء ما ٌحرم من الحرابر، إال و 
ن الشعبً، وابن سٌرٌن، لاال: " ٌحرم من جمع اإلماء، ما ٌحرم من جمع الحرابر، إال و 
 .(ٔٔ)العدد "

وعن موسى بن أٌوب، عن عمه، عن علً، لال: " سؤلته عن رجل له أمتان أختان وطؤ 
ده، لال: إحداهما، ثم أراد أن ٌطؤ األخرى، لال: ال، حتى ٌخرجها من ملكه، للت: فإنه زوجها عب

 .(ٔ)ال، حتى ٌخرجها من ملكه "
                                                             

 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٖ(:ص5ٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/1(:ص15ٙٓزٌادة عن الطبري) (ٖ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/1(:ص15ٙٓ، و الطبري)5ٖٔ/ٖ(:ص5ٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٔٗ-5ٖٔ/ٖ(:ص52ٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٔٗ/ٖ(:ص55ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٖٙ/ٕ(:ص2٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (5)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕ(:ص1٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٕٙ٘ٔأخرجه ابن المنذر)(ٔٔ)
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عن الماسم بن دمحم، " أن حٌا من أحٌاء العرب سؤلوا معاوٌة عن األختٌن، مما ملكت و
الٌمٌن، تكونان عند الرجل، ٌطإهما؟ لال: لٌس بذلن بؤس، فسمع بذلن النعمان بن بشٌر، لال: 

ته مملوكة ٌجوز له أن ٌطؤها؟ لال: أفتٌت بكذا وكذا؟ لال: نعم، لال: أرأٌت لو كان عند رجل أخ
أما وهللا لربما رددتنً، أدرن الموم فمل لهم: اجتنبوا ذلن، فإنه ال ٌنبؽً لهم لال: للت: إنما هً 

 .(ٕ)الرحم من العتالة، وؼٌرها  "
 .(ٖ)عن الحكم وحماد، لاال: " إذا كانت عند الرجل أختان، فبل ٌمربن واحدة منهما "

 .(ٗ)فً لول هللا تعالى: }إال ما لد سلؾ{ لال: "فً جاهلٌتهم" عن عطاء بن أبً رباح 
عن لتادة:" فً الرجل ٌتزوج المرأة، ثم ٌطلمها لبل أن ٌراها، لال: ال تحل ألبٌه أنبؤ معمر

 .(٘)وال البنه. للت:ما لوله: }إال ما لد سلؾ{، لال: كان فً الجاهلٌة ٌنكح امرأة أبٌه"
المرآن آٌتان تحرم واحدة، وتحل أخرى، وما كنت  عن الحارث، عن علً، لال: " فًو

ألفعل واحدا منهما، ال أنا وال أحد من أهل بٌتً، }وأن تجمعوا بٌن األختٌن إال ما لد سلؾ{ ، 
 .(ٙ)}والمحصنات من النساء إال ما ملكت أٌمانكم كتاب هللا علٌكم وأحل لكم ما وراء ذلكم{ "

بن الحنفٌة عن رجل عنده أمتان أختان، ن عبد العزٌز بن رفٌع، لال: " سؤلت اوع
أٌطؤهما؟ لال: أحلتهما آٌة، وحرمتهما آٌة، ثم أتٌت ابن المسٌب، فمال مثل لول دمحم، ثم سؤلت 
ابن منبة، فمال: أشهد أنه فٌما أنزل هللا جل ثناإه على موسى ملسو هيلع هللا ىلص أنه ملعون من جمع بٌن 

 مملوكتٌن لال: فرجعت إلى ابن المسٌب، فؤخبرته، فمال: األختٌن، لال: فما فصل لنا حرتٌن وال
  .(2)هللا أكبر "
َ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:  [، أي:" إن هللا كان ؼفوًرا للمذنبٌن ٖٕ}إِنَّ َّللاَّ

 .(1)إذا تابوا، رحًٌما بهم، فبل ٌكلفهم ما ال ٌطٌمون"
، (5)حٌما{، لال:ؼفور لما كان منهم من الشرن"لوله: }ؼفورا ر لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٓٔ)لوله: }رحٌما{، لال: بعباده""
 .(ٔٔ)عن لتادة:" لوله: }ؼفورا{، لال: للذنوب الكثٌرة أو الكبٌرة"و 
 الفوائد:

بٌان المحرمات من النسب وهن سبع: األمهات، والبنات، واألخوات، والعمات، والخاالت، -ٔ
 وبنات األخ، وبنات األخت.

أمه  ٖبٌان المحرمات من الرضاع وهن: المحرمات من النسب؛ فالرضٌع ٌحرم علٌه -ٕ
 المرضع له وبناته، وأخواتها، وعماته وخاالته، وبنات أخٌه، وبنات أخته.

بٌان المحرمات من المصاهرة، وهن سبع أٌضاً: زوجة األب بنى بها أو لم ٌبن، أم امرأته  -ٖ
 أته وهً الربٌبة إذا دخل بؤمها، وامرأة الولد من الصلببنى بابنتها أو لم ٌبن، وبنت امر

 :«الرحٌم»و «الؽفور»إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما:  -ٗ
من أبنٌة المبالؽة؛ فاهلل عز وجل ؼفور؛ ألنه ٌفعل ذلن لعباده مرة بعد ، "«الؽفور»و

متعلك بالمفعول؛ ألنه مرة إلى ما ال ٌحصى، فجاءت هذه الصفة على أبنٌة المبالؽة لذلن، وهو 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٙ/ٕ(:ص5٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٓٙ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٔٙ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٖ)
 .5ٔٗ/ٖ(:صٓٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٔٗ/ٖ(:صٔٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٙ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ(:صٗٙ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .1ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٔٗ/ٖ(:صٕٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٔ٘/ٖ(:صٖٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٔ٘/ٖ(:صٖٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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ال ٌمع الستر إال بمستور ٌستر وٌؽطى، ولٌست من أوصاؾ المبالؽة فً الذات، إنما هً من 
 . (ٔ)"أوصاؾ المبالؽة فً الفعل

ٌتضمن صفة الرحمة التً تعم عباده المإمنٌن فحسب بؤن هداهم إلى « الرحٌم»واسم 
ابم الذي ال ٌنمطع، إذ ٌمول سبحانه: }َوَكاَن اإلٌمان فً الدنٌا، وهو ٌثٌبهم فً اآلخرة الثواب الد

 [.ٖٗاألحزاب آٌة ]بِاْلُمْإِمنٌَِن َرِحٌماً{ 
للمستؽفرٌن والتاببٌن  ٌفٌد أنه سبحانه ٌؽفر «الرحٌم»باسم «الؽفور»وأن التران اسم

 ألنه واسع الرحمة. بمعنى أنه ٌؽفر لمن تاب إلٌه وأناب رحمة منه لهذا العبد، ألنه لو لم ٌرحمه
وٌتداركه بمؽفرته لهلن وخسر. ولهذا ٌشٌر لوله تعالى: }لَاال َربََّنا َظلَْمَنا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لَنَا 

ولوله: }َوإِالَّ تَْؽِفْر ِلً َوتَْرَحْمنًِ أَكُْن ِمَن [، ٖٕ :األعراؾ]َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ 
 .(ٕ)[2ٗ :هود ]اْلَخاِسِرٌَن{ 

 المرآن
ٌْكُْم َوأُِحل  لَكُْم َما َوَراَء ذَ  ِ َعلَ ٌَْمانُكُْم ِكتَاَب ّللا  ِلكُْم أَْن تَْبتَغُوا }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إاِل  َما َملََكْت أَ

ٌَْر ُمَسافِِحٌَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنُهن  فَآتُو هُن  أُُجوَرهُن  فَِرٌَضًة َواَل ُجنَاَح بِؤَْمَواِلكُْم ُمْحِصنٌَِن َغ
َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما ) ٌْتُْم بِِه ِمْن بَْعِد اْلفَِرٌَضِة إِن  ّللا  ٌْكُْم فٌَِما تََراَض  [ٕٗ({ ]النساء : َٕٗعلَ

 التفسٌر:
ٌْتُم منهن فً الجهاد، فإنه ٌحل  لكم وٌحرم علٌكم نكاح المتزوجات من النساء، إال َمْن َسبَ

نكاحهن، بعد استبراء أرحامهن بحٌضة، كتب هللا علٌكم تحرٌم نكاح هإالء، وأجاز لكم نكاح َمن 
ا أحله هللا لكم أن تطلبوا بؤموالكم العفة عن التراؾ الحرام. فما استمتعتم به منهن  سواهن، ممَّ

ا تمَّ بالنكاح الصحٌح، فؤعطوهن مهورهن، التً فرض هللا لهن علٌكم، وال إثم علٌكم فٌم
التراضً به بٌنكم، من الزٌادة أو النمصان فً المهر، بعد ثبوت الفرٌضة. إن هللا تعالى كان 

 علًٌما بؤمور عباده، حكٌما فً أحكامه وتدبٌره.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

، عن أبً سعٌد الخدري:" أن رسول هللا صلى هللا علٌه (ٖ)أحدها: أخرج مسلم وؼٌره
حنٌن بعث جًٌشا إلى أوطاس فلموا عدوا فماتلوهم فظهر علٌهم وأصابوا لهم  وعلى آله وسلم ٌوم

تحرجوا من ؼشٌانهن  -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم-سباٌا، فكؤن ناًسا من أصحاب الرسول 
من أجل أزواجهن من المشركٌن، فؤنزل هللا عز وجل :}َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت 

 .(ٗ)َمانُكُْم{، أي: فهن لكم حبلل إذا انمضت عدتهن"أٌَْ 
ولد روى الطبرانً من طرٌك الضحان عن ابن عباس : "أنها نزلت فً سباٌا خٌبر،  

 .(٘)وذكر مثل حدٌث أبً سعٌد"
لال ابن كثٌر:"ولد ذهب جماعة من السلؾ إلى أن بٌع األمة ٌكون طبللا لها من زوجها  

 .(ٙ)، أخذا بعموم هذه اآلٌة"
روى ابن أبً خٌثمة، وعبد بن حمٌد فً التفسٌر، وأبو مسلم الكّجً، كلّهم من والثانً: 

طرٌك العباس بن خلٌس عن عكرمة، لال: "إن هذه اآلٌة التً فً النساء:}َواْلُمْحَصناُت ِمَن 
[ نزلت فً امرأة ٌمال لها: معاذة، كانت تحت شٌخ من بنً سدوس ٌمال له ٕٗالنِّساِء{ ]النساء 

جاع بن الحارس، وكان معه ضّرة لها ولدت لشجاع أوالدا، وأن شجاعا انطلك ٌمٌر أهله من ش

                                                             

 .5ٖاشتماق أسما هللا، الزجاجً: (ٔ)
، 5ٗ:ص٘ٗانظر: مفهوم األسماء والصفات، سعد ندا، مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، ع (ٕ)

 .2ٖ-2ٕ:صٙٗوع
، والنسابً: ٖٕٔ/ ٕ(:صٖٖٕ٘حسن صحٌح، وأبو داود )، ولال حدٌث  1ٙ/ ٗوالحدٌث أخرجه الترمذي: (ٖ)

 .٘٘ٔ-ٖ٘ٔ/1(:ص152ٔ)-(15ٙ2،وابن جرٌر الطبري) 1ٗو 2ٕ/  ٖ، واإلمام أحمد: 5ٔ/ ٙوالنسابً: 
 .ٖ٘/ٓٔصحٌح مسلم: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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هجر فمّر بمعاذة ابن عّم لها فمالت له: احملنً إلى أهلً، فرجع الشٌخ فلم ٌجدها، فانطلك إلى 
 النّبً صلّى َّللاَّ علٌه وسلم فشكا إلٌه وأنشده:
 األبٌات.ٌا مالن النّاس ودٌّان العرب ]الرجز[ 

انطلموا فإن وجدتم الّرجل كشؾ لها ثوبا فارجموها، وإاّل فرّدوا إلى الّشٌخ »فمال: 
ًّ «امرأته ، لال: فانطلك ابن ضرتها مالن بن شجاع بن الحارث، فجاء بها، فلما أشرؾ على الح

اطمؤنت استمبلته أّم مالن ترمٌها بالحجارة وتمول البنها: ٌا ضار أمه. لال: فلما نزلت معاذة، و
 جعل شجاع ٌمول:

 (ٔ)لعمري  ما حبًّ معاذة بالّذي        ٌؽٌّره الواشً وال لدم العهد"
وهً عند أحمد فً  (ٕ)لال ابن حجر:" ولصتها شبٌهة بمصة معاذة زوج األعشى المازنً

 .(ٗ)، وما أدري أهما واحدة أو اتفك االسم والمصة؟"(ٖ)"المسند"
ولهن أزواج ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ساٍء كُنَّ َهاَجرن إلى رسول هللا أن هذه اآلٌة نزلت فً ن والثالث:

فتزوجهن المسلمون ، ثم لدم أزواجهن مهاجرٌن ، فنهً المسلمون عن نكاحهن ، وهذا لول أبً 
 .(٘)سعٌد الخدري
، عن لٌس، عن عبد هللا، لال: "كنا نؽزو مع رسول هللا (ٙ)أخرج أحمد وؼٌره والرابع:

، ولٌس لنا نساء، فملنا: ٌا رسول هللا، أال نستخصً ؟ " فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد فً أن ملسو هيلع هللا ىلص
نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل "، ثم لرأ عبد هللا: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحرموا طٌبات ما أحل 

 .(2)[ "12هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال ٌحب المعتدٌن{ ]المابدة: 
ًٌّ : أن والخامس: أخرج الطبري عن  المعتمر بن سلٌمان ، عن أبٌه لال : "زعم حضرم

رجاال كانوا ٌفرضون المهر ، ثم عسى أن تُدرن أحدهم العسرة ، فمال هللا :  }وال جناح علٌكم 
 .(1)فٌما تراضٌتم به من بعد الفرٌضة{"

ٌَْمانُُكْم{ ]النساء : لوله تعالى: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ مَ   [، "أي: وحّرم ٕٗا َملََكْت أَ
 .(5)علٌكم نكاح المتزوجات من النساء إِال ما ملكتموهن بالسبً فٌحل لكم وطإهنَّ بعد االستبراء"

 .(5)االستبراء"
أي : وحرم علٌكم األجنبٌات المحصنات وهً المزوجات إال ما ملكتموهن  لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)تبرأتموهن ، فإن اآلٌة نزلت فً ذلن"بالسبً ، فإنه ٌحل لكم وطإهن إذا اس
ألن بالسبً تنمطع عصمة الكافر، لال تعالى: }َوالَ تُْمِسكُواْ بِِعَصِم  لال الصابونً:"

 .(ٔٔ)["ٓٔالكوافر{ ]الممتحنة: 

                                                             

 .1٘1-1٘ٙ/ٕ، والعجاب:1ٕٗ/ٕ، وانظر: الدر المنثور:ٕٙ٘/ٖاإلصابة فً تمٌٌز الصحابة: (ٔ)
" وله 2ٕٙ/ ٕو ٗ٘/ ٔاألعشى المازنً هو عبد هللا بن األعور وترجمته فً "اإلصابة" باالسم واللمب فً "(ٕ)

 ".٘٘٘/ ٖذكر فً ترجمة نضلة بن طرٌؾ "
هللا بن عمرو"! و"اإلصابة" فً ترجمة عبد هللا بن األعور " فً "مسند عبد ٕٕٓ-ٕٔٓ/ ٕانظر "المسند" "(ٖ)
"ٕ /ٕ2ٙ." 
"."ولد ولع نحو ذلن لؤلعشى ٕٙ٘/ ٖ، ولال الحافظ فً "اإلصابة" فً ترجمة شجاع "1٘1/ٕالعجاب: (ٗ)

 المازنً" فهو جازم بالتعدد ولكنه هنا متردد! والظاهر أن "اإلصابة" متؤخر عن العجاب.
 .ٗٙٔ/1(:ص5ٕٓٔي)انظر: تفسٌر الطبر (٘)
( :ص 5ٖٖٔومسلم)، ٘/2(:ص 2٘ٓ٘، وفً) ٗ/2(:ص 2ٔٓ٘، وفً)ٙٙ/ٙ(:ص ٘ٔٙٗوالبخاري)(ٙ)
 (.1٘ٓٔٔ(، و"النسابً" فً "الكبرى" )5ٖٖٖ(. وفً)5ٕٖٖ، وفً )ٖٓٔ/ٗ
، ٕٓٗ/ٔ(:ص 51ٖٙ، وفً) 5ٖٓ/ٔ(:ص 2ٖٓٙ،وفً) 1ٖ٘/ٔ(:صٖٓ٘ٙمسند اإلمام أحمد ) (2)

 .ٓ٘ٗ/ٔ:ص(ٕٖٓٗ،وفً) ٕٖٗ/ٔ(:صٖٔٔٗوفً)
 .1ٓٔ/1(:ص5ٓٗ٘تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٙ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)



ٕ2ٙ 
 

عن ابن عباس رضً هللا عنهما، "أنه لال: هذه اآلٌة }والمحصنات من  عن سعٌد بن جبٌر
 .(ٔ)«"كل ذات زوج إتٌانها زنا إال ما سبٌت»[ لال: ٕٗ{ ]النساء: النساء إال ما ملكت أٌمانكم

عن ابن عباس أٌضا فً لوله عز وجل: }والمحصنات{، لال: "العفٌفة العاللة من مسلمة، و
 .(ٕ)أو من أهل الكتاب"
 .(ٖ)كل ذات زوج علٌن حرام، إال أن تشترٌها، أو ما ملكت ٌمٌنن" لال عبدهللا:"
 .(ٗ)إال السباٌا من أهل الحرب" لال إبراهٌم:"

عن األعمش، عن ٌحٌى بن وثاب، "أنه كان ٌمرأ هذه اآلٌة: }والمحصنات من النساء إال و
 .(٘)ما ملكت أٌمانكم{"

إحصان األمة: دخولها فً اإلسبلم وإلرارها به، إذا دخلت فً اإلسبلم  لال الشعبً:"
إحصانها: أن تحصن فرجها  ٌة أخرى له:". وفً روا(ٙ)وألرت به، ثم زنت، فعلٌها جلد خمسٌن"

 .(2)فرجها من الفجور، وأن تؽتسل من الجنابة"
ٌَْمانُكُْم{ واختلؾ أهل العلم فً  تفسٌر لوله تعالى: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَ

 [، على وجوه:ٕٗ]النساء : 
والمحصنات من النساء ٌعنً ذوات األزواج إال ما ملكت أٌمانكم بالسبً ، وهذا  أحدها:

 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، ومكحول(5)، وأبً لبلبة(1)لول علً ، وابن عباس
 .(ٕٔ)واستندوا على األخبار التً روٌت أن هذه اآلٌة نزلت فٌمن سُبً من أَْوطاس

ر أزواجهن إال ما ملكت أٌمانكم من والثانً : أن المحصنات ذوات األزواج حرام على ؼٌ
اإِلماء ، إذا اشتراها مشتٍر بطل نكاحها وحلت لمشترٌها وٌكون بٌعها طبللها ، وهذا لول ابن 

، (2ٔ)، وابن عباس(ٙٔ)، وأنٍس ابن مالن(٘ٔ)، وجابر بن عبد هللا(ٗٔ)، وأُبً بن كعب(ٖٔ)مسعود
 .(5ٔ)، والحسن(1ٔ)وسعٌد بن المسٌب

، لال : "طبلق األمة ستٌّ : بٌعها طبللُها ، وعتْمُها طبللها ، عن عكرمة ، عن ابن عباس 
 .(ٕٓ)وهبتُها طبللها ، وبراءتها طبللها ، وطبلق زوجها َطبللُها"

                                                             

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم  . لال الحاكم:"ٖٖٖ/ٕ(:ص5ٖٔٔالمستدرن على الصحٌحٌن) (ٔ)
 .ووافمه الذهبً فً ذلن.ٌخرجاه "

 .ٕٕٓٔ/ٖ(:صٔٔٙالتفسٌر من سنن سعٌد بن منصور) (ٕ)
 .2ٕٔٔ/ٖ(:ص٘ٓٙالتفسٌر من سنن سعٌد بن منصور) (ٖ)
 .1ٕٔٔ/ٖ(:صٙٓٙالتفسٌر من سنن سعٌد بن منصور) (ٗ)
 .5ٕٔٔ/ٖ(:ص2ٓٙالتفسٌر من سنن سعٌد بن منصور) (٘)
 .ٕٕٓٔ/ٖ(:ص1ٓٙالتفسٌر من سنن سعٌد بن منصور) (ٙ)
 .ٕٕٓٔ/ٖ(:ص5ٓٙبن منصور)التفسٌر من سنن سعٌد  (2)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/1(:ص15ٖٙ)-(15ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕ٘ٔ/1(:ص15ٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕ٘ٔ/1(:ص15ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/1(:ص15ٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .٘٘ٔ-ٕ٘ٔ/1(:ص152ٔ)-(15ٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/1(:ص152ٗ)-(152ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2٘ٔ/1(:ص151ٗ، و)٘٘ٔ/1(:ص1522انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .٘٘ٔ/1(:ص1522انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .٘٘ٔ/1(:ص1522انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 . 5ٔ٘/ٖ(:ص2ٓٔ٘تفسٌر ابن أبً حاتم)، و2٘ٔ/1(:ص151ٖ) الطبري (انظر: تفسٌر2ٔ)
 .٘٘ٔ/1(:ص152٘سٌر الطبري)انظر: تف (1ٔ)
 .٘٘ٔ/1(:ص152ٙانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .2٘ٔ/1(:ص151ٖأخرجه الطبري) (ٕٓ)
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الثالث : أن المحصنات من النساء العفابؾ إال ما ملكت أٌمانكم بعمد النكاح ، أو ملن 
، (ٗ)، وعطاء(ٖ)بٌدة السلمانً، وع(ٕ)، وأبً العالٌة(ٔ)الٌمٌن ، وهذا لول سعٌد بن جبٌر

 .(٘)والسدي
والرابع: أنه عنى بالمحصنات فً هذا الموضع ، العفابَؾ من المسلمٌن وأهل الكتاب. 

 .(2)، ومجاهد(ٙ)وهذا لوول ابن عباس أٌضا
 .(1)والخامس: أن المحصنات هن نساء أهل الكتاب. لاله أبو مجلز

 .(5)أن المحصنات هن الحرابر. لاله عزرة والسادس:
م هللا منهن  والسابع: أن المحصنات  فً هذا الموضع ، ذوات األزواج ، ؼٌر أن الذي حرَّ
فً هذه اآلٌة ، الزنا بهّن ، وأباحهن بموله :  }إال ما ملكت أٌمانكم{،  بالنكاح أو الملن. وهذا 

،  ومجاهد فً إحدى (ٔٔ)، وعبدهللا فً رواٌة أخرى(ٓٔ)لول ابن عباس فً إحدى الرواٌات
 .(ٗٔ)، ومكحول فً إحدى الرواٌات(ٖٔ)،  وسعٌد بن المسٌب فً رواٌة الزهري عنه(ٕٔ)لرواٌاتا

والثامن: أن :  المحصنات  هن العفابؾ وذوات األزواج ، وحرام كُلُّ من الصنفٌن إال 
 .(٘ٔ)بنكاحٍ أو ملن ٌمٌن. وهذا لول ابن شهاب

 ملسو هيلع هللا ىلص ولهن أزواج ، فٌتزّوُجهن فً نساء كنَّ ٌهاجرن إلى رسول هللاوالتاسع: أن هذه اآلٌة 
بعض المسلمٌن ، ثم ٌمدم أزواُجهن مهاجرٌن ، فنهى المسلمون عن نكاحهن. وهذا لول أبً 

 .(ٙٔ)سعٌد الخدري
 .(2ٔ)ولد ذكر ابن عباس وجماعة ؼٌره أنه كان ملتبًسا علٌهم تؤوٌل ذلن" لال الطبري:" 

بن عباس حٌن ُسبِل عن هذه اآلٌة :  }والمحصنات لال رجل لسعٌد بن جبٌر : "أما رأٌت ا
 .(1ٔ)من النساء إال ما ملكت أٌمانكم{، فلم ٌمل فٌها شٌبًا ؟ لال فمال : كان ال ٌعلمها"

ولال عبد الرحمن بن ٌحٌى  عن مجاهد: "لو أعلم من ٌفّسر لً هذه اآلٌة ، لضربت إلٌه 

ملكت أٌمانكم  إلى لوله :  فما استمتعتم به أكباد اإلبل ، لوله :  والمحصنات من النساء إال ما 
 . (5ٔ)منهن  ، إلى آخر اآلٌة"

لال الماوردي:" وأصل اإِلحصان المنع ، ومنه حصن البلد ، ألنه ٌمنع من العدو ،  
ودرع حصٌنة أي منٌعة ، وفرس َحصان ، ألن صاحبه ٌمتنع به من الهلكة ، وامرأة حصان ، 

                                                             

 .5٘ٔ/1(:ص155٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5٘ٔ/1(:ص155ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5٘ٔ/1(:ص155ٗ)-(155ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٙٔ/1(:ص155ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓٙٔ/1(:ص1552انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٙٔ/1(:ص1551انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٓٙٔ/1(:ص1555انظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٖٙٔ/1(:ص5ٓٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٙٔ/1(:ص5ٓٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٙٔ/1(:ص5ٓٓ1(، و)5ٓٓ٘، و)ٔٙٔ/1(:ص5ٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/1(:ص5ٌٓٓٗر الطبري)انظر: تفس (ٔٔ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/1(:ص5ٓٓٔ(، و)5ٓٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٙٔ/1(:ص5ٖٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙٔ/1(:ص5ٓٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٗٙٔ/1(:ص5ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗٙٔ/1(:ص5ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .٘ٙٔ/1تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .٘ٙٔ/1(:ص5ٖٓٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .٘ٙٔ/1(:ص5ٓٔٗأخرجه الطبري)(5ٔ)
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احشة، ومنه:}َوَمْرٌََم اْبنَةَ ِعْمَراَن الَّتًِ أَْحَصنَْت فَْرَجَها {] التحرٌم وهً العفٌفة ألنها تمتنع من الف
 :ٕٔ "](ٔ). 

فؤما  المحصنات  ، فإنَّهن جمع  ُمْحَصنة  ، وهً التً لد ُمنع فرجها  لال الطبري:" 
ُصن بزوج. ٌمال منه :  أْحَصن الرجُل امرأته فهو ٌُْحصنها إحصانًا  ،  وَحُصنت هً فهً تَحْ 

 :  (ٕ)َحَصانة  ، إذا عفَّت  وهً حاِصٌن من النساء  ، عفٌفة ، كما لال العجاج
 َوَحاِصٍن ِمْن َحاِصَناٍت ُمْلٍس          َعِن األذَى َوَعْن لَِراِؾ اْلَوْلِس 

وٌمال أًٌضا ، إذا هً َعفَّت وحِفظت فرجها من الفجور :  لد أحَصَنْت فرجها فهً ُمْحِصنة  
[ ، بمعنى : ٕٔ]سورة التحرٌم : {َوَمْرٌََم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتًِ أَْحَصَنْت فَْرَجَها}ل ثناإه: ، كما لال ج

حفظته من الرٌبة ، ومنعته من الفجور. وإنما لٌل لحصون المدابن والمرى :  ُحُصون  ، لمنعها 
للدرع :  درع من أراَدها وأهلَها ، وحفِظها ما وراءها ممن بؽاها من أعدابها. ولذلن لٌل 

 َحِصٌنة  .
فإذا كان أصل  اإلحصان  ما ذكرنا من المنع والحفظ ، فبٌٌِّن أّن معنى لوله :  

وإذ كان ، والمحصنات من النساء  ، والممنوعات من النساء حرام علٌكم إال ما ملكت أٌمانكم
َصَناُت ِمَن الَِّذٌَن ذلن معناه ، وكان اإلحصان لد ٌكون بالحّرٌة ، كما لال جل ثناإه :} َواْلُمحْ 

[ وٌكون باإلسبلم ، كما لال تعالى ذكره : }فَإِذَا ٘أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم { ]سورة المابدة : 
ٌِْهنَّ نِْصُؾ َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَاِب{ ]سورة النساء :  ٌَْن بِفَاِحَشٍة فَعَلَ َ [ ٕ٘أُْحِصنَّ فَإِْن أَت

فة ، كما لال جل ثناإه : }َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَؤْتُوا بِؤَْربَعَِة شَُهَداَء{ وٌكون بالع
[ وٌكون بالزوج ولم ٌكن تبارن وتعالى خّص محَصنة دون محصنة فً لوله :  ٗ]سورة النور : 

كان إحصانها ،  والمحصنات من النساء، فواجٌب أن تكون كلُّ ُمْحصنة بؤّي معانً اإلحصان
حراًما علٌنا سفاًحا أو نكاًحا إال ما ملكته أٌماننا منهن بشراء ، كما أباحه لنا كتاُب هللا جل ثناإه ، 

 .(ٖ)أو نكاح على ما أطلمه لنا تنزٌل هللا"
ولرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة}والمحصنت{، فً كل   

الكسابً }والمحصنت من النسآء إال ما ملكت أٌمنكم{، بفتح الصاد فً المرآن بفتح الصاد، ولرأ 
[، و  ٖٕ،ٗ[، و]النور: ٘[، و]المابدة ٕ٘هذه وحدها وسابر المرآن }المحصنت{ ]النساء: 

 [، بكسر الصادٕ٘}محصنت{ ]النساء: 
 ولم ٌختلؾ المراء فً }والمحصنات من النساء إال ما ملكت أٌمانكم{ فإنها مفتوحة، وروي
عن مجاهد وعبد هللا بن كثٌر مثل لراءة الكسابً }والمحصنت من النسآء{ مفتوحة وسابر المرآن 

 .(ٗ)بالكسر
ٌْكُْم{ ]النساء :    ِ َعلَ  .(٘)[، "أي: هذا فرض هللا علٌكم"ٕٗلوله تعالى:}ِكتَاَب َّللاَّ

م من ذلن وتحلٌَل ما حلل من ذلن ع لال الطبري:أي:"  لٌكم ، َكتب هللا تحرٌم ما حرَّ
 .(ٙ)كتابًا"

م علٌكم"   .(2)عن إبراهٌم لال : "}كتاب هللا علٌكم{، لال : ما حرَّ
 .(1)عن ابن عباس فً لوله: "}كتاب هللا علٌكم{، لال: هذا النسب" 

ابن جرٌج :" سؤلت عطاء عنها فمال :  كتاَب هللا علٌكم  ، لال : هو الذي كتب علٌكم لال 
 .(ٔ)األربَع ، أن ال تزٌدوا"

                                                             

 .2ٓٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٔ)
 .، واللسان )حصن( )لنس( و )ولس( 25دٌوانه : (ٕ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٓانظر: السبعة: (ٗ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٙٔ/1تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٓٔ/1(:ص5ٓٔ٘أخرجه الطبري) (2)
 .5ٔ2/ٖ(:صٙٔٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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عن دمحم بن سٌرٌن لال : "للت لعبٌدة :  والمحصنات من النساء إال ما ملكت أٌمانكم كتاب 
 .(ٕ)هللا علٌكم  ، وأشار ابن عون بؤصابعه األربع"

 .(ٖ)عن السدي :  "}كتاب هللا علٌكم{: األربع"
علٌكم. لال لال ابن وهب :" لال ابن زٌد فً لوله :  }كتاب هللا علٌكم {، لال : هذا أمُر هللا 

م علٌهم من هإالء وما أحلَّ لهم. ولرأ : }وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتؽوا  : ٌرٌد ما حرَّ
بؤموالكم{، إلى أخر اآلٌة. لال :  كتاب هللا علٌكم  ، الذي كتَبه ، وأمره الذي أمركم به.  كتاب 

 (ٗ)هللا علٌكم  ، أمَر هللا"
ِ َعلٌَْ وفً    :(٘)[، ثبلثة ألوالٕٗكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}ِكتَاَب َّللاَّ

 أحدها : أن معناه : حرم ذلن علٌكم كتاباً من هللا .
والثانً : معناه: ألزموا كتاب هللا. وضّعفه الطبري فمال:" والذي لال من ذلن ؼٌر 
رت  مستفٌض فً كبلم العرب. وذلن أنها ال تكاد تَنصب بالحرؾ الذي تؽِري به ، إذا أخَّ

دمت المؽَرى به ال تكاد تمول :  أخان علٌن ، وأبان دونن  ، وإن كان جابًزا، اإلؼراء ، ول
 .(ٙ)والذي هو أولى بكتاب هللا : أن ٌكون محموال على المعروؾ من لسان من نزل بلسانه"

 والثالث : أن كتاب هللا لٌم علٌكم فٌما تستحلِّونه وتحرمونه .
[، " أي: وأُحل لكم نكاح ما ِٕٗلكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَ 

 .(2)سواهّن"
 .(1)عن خصٌؾ فً لوله: "}وأحل لكم{، ٌمول: التزوٌج"

 .(5)عن أبً مالن:" لوله عز وجل: }وأحل لكم ما وراء ذلكم{، ٌعنً: سواء ذلن"
 ثبلثة وجوه: [،ٕٗلوله تعالى:}َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{ ]النساء : وفً تفسٌر 

 .(ٔٔ)، وعبٌدة السلمانً(ٓٔ)أحدها : أن معناه ما دون األربع ، وهو لول السدي

 .(ٕٔ)والثانً : ما وراء ذوات المحارم من ألاربكم ، وهو لول عطاء
 .(ٖٔ)والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أٌمانكم ، وهو لول لتادة

مات بالنسب والصهر ، ثم لال الطبري:والصواب" أن هللا جل ثناإه بٌَّن لعباده   المحرَّ
المحرمات من المحصنات من النساء ، ثم أخبرهم جل ثناإه أنه لد أحل لهم ما عدا هإالء 

ٌَّنات فً هاتٌن اآلٌتٌن ، أن َنْبتؽٌه بؤموالنا نكاًحا وملن ٌمٌن ، ال سفاًحا" مات المب  .(ٗٔ)المحرَّ
هذا عند عموم العلماء لفظ عام دله لال ابن الجوزي:" لوله: }وأحل لكم ما وراء ذلكم{  

ولٌس هذا على  ،(٘ٔ)«أن تنكح المرأة على عمتها أو أعلى خالتها»-ملسو هيلع هللا ىلص-التخصٌص بنهً النبً
 سبٌل النسخ.

                                                                                                                                                                               

 .2ٓٔ/1(:ص5ٓٔٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٓٔ/1(:ص5ٓٔ2أخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٓٔ/1(:ص5ٓٔ5أخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٓٔ/1(:ص5ٕٓٓأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/1تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٔ2/ٖ(:ص5ٔٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٔ2/ٖ(:صٕٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٔٔ/1(:ص5ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/1(:ص5ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٕٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٕٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٔ/1تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
البخاري عن جابر وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما فً كتاب النصح. انظر: صحٌح البخاري مع رواه (٘ٔ)

 .ٗٙ/ ٔٔالفتح
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، وهذا (ٔ)ولد ذهب لوم ال فمه لهم إلى أن التحلٌل المذكور فً اآلٌة منسوخ بهذا الحدٌث
والمنسوخ والجهل بشرابطه وللة المعرفة بالفرق بٌن التخصٌص إنما ٌؤتً من عدم فهم الناسخ 

 .(ٕ)والنسخ"
ٌَْر ُمَسافِِحٌَن{ ]النساء :  [، "أي: ِإرادة أن ٕٗلوله تعالى:}أَْن تَْبتَؽُوا بِؤَْمَواِلكُْم ُمْحِصنٌَِن َؼ

 .(ٖ)تطلبوا النساء بطرٌك شرعً فتدفعوا لهن المهور حال كونكم متزوجٌن ؼٌر زانٌن"
ً بصداق، ٌعنً  الماوردي:"لال  ٌعنً أن تلتمسوا بؤموالكم إما شراء بثمن ، أو نكاحا

 .(ٗ)متناكحٌن ؼٌر زانٌن "
 .(٘)، ٌمول : محصنٌن ؼٌر ُزنَاة" لال السدي:"

عن ابن أبً نجٌح ، عن مجاهد فً "لوله :}محصنٌن{ ، لال : متناكحٌن، ؼٌر مسافحٌن، 
}محصنٌن{: متناكحٌن  ؼٌر  أخرى عن مجاهد:" . وفً رواٌة(ٙ)لال : زانٌن بكل زانٌة"

نا"  .(2)مسافحٌن، السفاُح الّزِ
سلٌمان بن المؽٌرة: "سبل الحسن وأنا أسمع، ما المسافحة؟ لال: هً التً ال ٌزنً لال 

 .(1)إلٌها رجل بعٌنه إال تبعته"
ألنه مصب وأصل السفاح:" صب الماء ، ومنه َسفَح الدمع إذا صبَّه ، وَسْفح الجبل أسفله 

 .(5)الماء فٌه ، وِسفَاح الزنى لصب مابه حراماً"
[ بفتح األلؾ والحاء و ٕٗلرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر }وأحل لكم{]النساء:و

[ مضمومة األلؾ، ولرأ الكسابً وحمزة }وأحل لكم{ مضمومة األلؾ و ٕ٘}أحصن{]النساء:
 }أحصن{ مفتوحة األلؾ.

عنه حفص }وأحل{ و }أحصن{ مضمومتٌن، وروى عنه واختلؾ عن عاصم فروى 
المفضل وأبو بكر }وأحل لكم{ و }أحصن{ بالفتح جمٌعا، وروي عن عاصم بن أبً النجود أنه 

لرأ }وأحل لكم{ بفتح األلؾ، ووروي عن شٌبان عن عاصم }وأحل{ بالفتح }فإذا أحصن{ بضم 
 .(ٓٔ)األلؾ

[، "أي: فما ُٕٗهنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ َفِرٌَضةً{ ]النساء : لوله تعالى:}فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمنْ 
 .(ٔٔ)تلذذتم به من النساء بالنكاح فآتوهنَّ مهورهن فرٌضةً فرضها هللا علٌكم"

كانت متعة النساء فً أول اإلسبلم، كان الرجل ٌمدم البلدة، لٌس معه من  لال ابن عباس:"
فٌتزوج المرأة إلى لدر ما ٌرى أنه ٌفرغ من حاجته،  ٌصلح له ضٌعته وال ٌصلح بحفظ متاعه،

فتنظر له متاعه وتصلح له ضٌعته، وكان ٌمول: }فما استمتعتم به منهن{، نسختها }محصنٌن 
 .(ٕٔ)ؼٌر مسافحٌن{، وكان اإلحصان بٌد الرجل، ٌمسن متى شاء وٌطلك متى شاء"

                                                             

( بموله: "إنها أدخلت فً الناسخ والمنسوخ" كما ذكر النسخ ٓٓٔذكر دعوى النسخ النحاس فً ناسخه )(ٔ)
مول وأثبت إحكام اآلٌة ( معزٌا ذلن إلى عطاء، ثم نمض هذا ال1ٗٔأٌضا مكً بن أبً طالب فً اإلٌضاح )

 بموله: "إنما هً مخصصة بالسنة مبٌنة بها فً أن اآلٌة ؼٌر عامة والسنة تبٌن المرآن وال تنسخه".
 .ٖٔٙ/ٕنواسخ المرآن: (ٕ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2٘ٔ/1(:ص5ٕٓ2أخرجه الطبري) (٘)
 .2ٗٔ/1(:ص5ٕٓ٘أخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٗٔ/1(:ص5ٕٓٙأخرجه الطبري) (2)
 .5ٔ5/ٖ(:ص5ٕٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٔٗ/ٔالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓانظر: السبعة: (ٓٔ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٗٗٙ/ٕ(:ص5ٗ٘ٔ، وانظر: تفسٌر ابن المنذر)5ٔ5/ٖ(:صٖٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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وروي عن الحسن، ومجاهد   .(ٔ)واالستمتاع: هو النكاح" ولال ابن عباس أٌضا:" 
 .(ٕ)والزهري نحو ذلن

ولال عبدهللا بن مسعود:" المتعة منسوخة، نسخها الطبلق، والصدلة، والعدة،  
 .(ٖ)والمٌراث"

لال عبد الرزاق:" سمعت رجبل ٌحدث معمرا، لال: أخبرنً األشعث، والحجاج بن  
: " نسخ المتعة الطبلق، أرطاة، أنهما سمعا أبا إسحاق، ٌحدث عن الحارث، عن علً، لال

والعدة، والمٌراث " لال: وسمعت ؼٌر الحجاج، ٌحدث عن دمحم بن علً، عن علً، ونسخت 
 .(ٗ)الضحٌة كل ذبح "

 .(٘)نسخت آٌة المٌراث المتعة " ولال سعٌد بن المسٌب:" 
لال سفٌان فً لوله: "}فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن{، لال: هذا فً المتعة  

 .(ٙ)لد أمروا بها لبل أن ٌنهوا عنها" كانوا
لرأت على ابن عباس رضً هللا عنهما، }فما استمتعتم به منهن فآتوهن  لال أبو نضرة:"

لال « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»لال ابن عباس:  ،[ٕٗأجورهن فرٌضة{ ]النساء: 
 . (2)«"وهللا ألنزلها هللا كذلن»أبو نضرة: فملت: ما نمرإها كذلن. فمال ابن عباس: 

 .(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)وكان ابن عباس كذلن ٌمرأ 
: بٌنً ولال عبد هللا بن أبً ملٌكة: "سبلت عابشة رضً هللا عنها، عن متعة النساء فمالت

وبٌنكم كتاب هللا لال: ولرأت هذه اآلٌة }والذٌن هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما 
[ ما زوجه هللا أو ملكه فمد ٘ملكت أٌمانهم فإنهم ؼٌر ملومٌن، فمن ابتؽى وراء{ ]المإمنون: 

 . (ٓٔ)عدا"
ورهن لمٌام فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أج والراجح من التفسٌر أن ٌمال:"

الحجة بتحرٌم هللا متعة النساء على ؼٌر وجه النكاح الصحٌح أو الملن الصحٌح على لسان 
 .(ٔٔ)رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، المتعة على ؼٌر النكاح الصحٌح حرام"

ولد روي عن ابن عباس أنه كان ٌفتً بجواز المتعة، ثم رجع عن  لال ابن الجوزي:"
ي المراء، فمالوا: المراد بهذه اآلٌة نكاح المتعة، ثم نسخت بما ذلن، ولد تكلؾ لوم من مفسر

، وهذا تكلؾ ال ٌحتاج إلٌه، ألن النبً صلى هللا (ٕٔ)روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه:نهى عن متعة النساء

                                                             

 .5ٔ5/ٖ(:صٖٔٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٔ5/ٖ(:صٖٔٔ٘نظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ا (ٕ)
 .ٗٗٙ/ٕ(:ص5٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٖ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص5ٙ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص52٘ٔأخرجه ابن المنذر) (٘)
 .5ٔ5/ٖ(:صٕٖٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
، لال الحاكم:"هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم 5ٕٖٔ/ٕ(:ص5ٕٖٔالمستدرن على الصحٌحٌن) (2)

 .21ٔ-22ٔ/1(:ص5ٓٗٓ)-(5ٌٖٓٙخرجاه ". و انظر: تفسٌر الطبري)
 .21ٔ-22ٔ/1(:ص5ٓٗٓ)-(5ٖٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .21ٔ/1(:ص5ٖٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم »لال الحاكم . ٖٖٗ/ٕ(:ص5ٖٖٔالمستدرن على الصحٌحٌن) (ٓٔ)

 ، ووافمه الذهبً.«ٌخرجاه
 .25ٔ-21ٔ/1تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 ٕٔٔٔوالترمذي  ٕٕٓ/ 2و  ٕٙٔ/ ٙوالنسابً  2ٓٗٔومسلم  ٖٕ٘٘و  ٕٙٔٗصحٌح. أخرج البخاري (ٕٔ)

وابن  ٓٗٔ/ ٕوالدارمً  2ٖوالحمٌدي  1ٗ1وسعٌد بن منصور  25/ ٔوأحمد  5ٙٔٔوابن ماجة  25ٗٔو 
من حدٌث علً بن  ٕٕٓو  ٕٔٓ/ 2والبٌهمً  5ٕٕ/ ٗوابن أبً شٌبة  2ٙ٘وأبو ٌعلى  ٖٗٔٗو  ٓٗٔٗحبان 

 أبً طالب رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن متعة النساء ٌوم خٌبر وعن أكل الحمر اإلنسٌة.
ٌا أٌها الناس! إنً لد »عن أبٌه أنه كان مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: وله شاهد من حدٌث الربٌع بن سبرة الجهنً  -

كنت أذنت لكم فً االستمتاع من النساء. وإن هللا لد حرم ذلن إلى ٌوم المٌامة. فمن كان عنده منهن شًء فلٌخل 
/ ٙوالنسابً  ٓٗٔ/ ٕ والدارمً ٗٓٗ/ ٕوأحمد  ٙٓٗٔأخرجه مسلم « . سبٌله. وال تؤخذوا مما آتٌتموهن شٌبا
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علٌه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها، فكان لوله منسوخا بموله، وأما اآلٌة، فإنها لم تتضمن 
المتعة، ألنه تعالى لال فٌها: }أن تبتؽوا بؤموالكم محصنٌن ؼٌر مسافحٌن{، فدل ذلن على جواز 

 .(ٔ)النكاح الصحٌح"
بٌع بن سبرة الجهنً ، عن أبٌه : "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : روي  استمتعوا من هذه »الرَّ

 .(ٕ)، واالستمتاع عندنا ٌومبذ التزوٌج"«النساء
ًّ بن كعب وابن عباس من لراءتهما :"فما استمتعتم به منهن إلى أجل وأما ما روي عن  أب

مسمى"، فمراءة بخبلؾ ما جاءت به مصاحؾ المسلمٌن. وؼٌر جابز ألحد أن ٌلحك فً كتاب 
 .(ٖ) هللا تعالى شٌبًا لم ٌؤت به الخبُر الماطُع العذَر عمن ال ٌجوز خبلفه

 [، وجهان:ٕٗهُنَّ فَِرٌَضةً{ ]النساء : فَآتُوهُنَّ أُُجورَ وفً تفسٌر لوله تعالى:} 
 .(٘)، والحسن(ٗ)أحدهما:أنه فً التزوج والمهر. لاله ابن عباس

عن ابن عباس : "لوله: }فآتوهن أجورهن فرٌضة{، لال: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم 
 .(ٙ)نكحها مرة واحدة، فمد وجب صدالها كله"

آٌة المٌراث المتعة. وهذا لول سعٌد بن والثانً: أنه فً زواج المتعة، ولد نسخ 
 .(2)المسٌب

 [، لوالن:ٕٗلوله تعالى:}فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِرٌَضةً{ ]النساء : وفً 
أحدهما: أي آتوهن صدلاتهن معلومة، أراد االستمتاع فً النكاح بالمهور، وهذا لول 

 .(ٕٔ). وهو لول الجمهور(ٔٔ)، وأحد لولً ابن عباس(ٓٔ)وابن زٌد، (5)، والحسن(1)مجاهد
والثانً : أنه المتعة التً كانت فً أول اإلسبلم، كان الرجل ٌنكح المرأة إلى أجل مسمى، 

، ومجاهد فً إحدى (ٖٔ)وهذا لول السدي وٌشهد شاهدٌن، فإذا انمضت المدة لٌس له علٌها سبٌل.
فما استمتعتم به منهن إلى أجل  ءة أبً بن كعب:"، واستندوا فٌه على لرا(ٗٔ)الرواٌات

 .(٘ٔ)مسمى"
 ثم اختلفوا هل هً محكمة أو منسوخة، على لولٌن:

 أحدهما: أنها محكمة.
شعبة ، عن الحكم لال : "سؤلته عن هذه اآلٌة :  }والمحصنات من النساء إال ما روي 

ملكت أٌمانكم{،  إلى هذا الموضع :  }فما استْمتَعتم به منهن{، أمنسوخة هً ؟ لال : ال لال 

                                                                                                                                                                               

 1ٗ2والحمٌدي  ٔٗٓٗٔوعبد الرزاق  5ٖ1وأبو ٌعلى  1ٗ2وسعٌد بن منصور  5ٕٙٔوابن ماجة  ٕٙٔ
 1ٗٔٗو  ٙٗٔٗو  ٗٗٔٗوابن حبان  5ٕٕ/ ٗوابن أبً شٌبة  55ٙوابن الجارود  ٓٗٔ/ ٕوالدارمً 
 ..5ٕٙ« تفسٌر الشوكانً»من حدٌث الربٌع بن سبرة. وانظر  ٕ٘/ ٖوالطحاوي 

 .5ٕٖ/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
، وروى أحمد فً المسند حدٌث سبرة بن ٖٕٓ:  2ورواه البٌهمً ، 21ٔ/1(:ص5ٓٗٗأخرجه الطبري) (ٕ)

 (.٘ٓٗ - ٗٓٗ:  ٖمعبد فً تحرٌم المتعة ، مطوال ومختصًرا ، من أوجه كثٌرة )
 ، مطوال ومختصًرا. 5ٖٙ - 5ٖ٘:  ٔوكذلن رواه مسلم 

 .25ٔ/1انظر: تفسٌر الطبٍري: (ٖ)
 .5ٔ5/ٖ(:صٖٖٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٔ5/ٖ(:صٖٗٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(٘)
 .5ٔ5/ٖ(:صٖٖٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٔ5/ٖ(:صٖ٘ٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(2)
 .2٘ٔ/1(:ص5ٖٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2٘ٔ/1(:ص5ٕٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٙٔ/1(:ص5ٖٕٓلطبري)انظر: تفسٌر ا (ٓٔ)
 .2٘ٔ/1(:ص5ٕٓ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .2ٙٔ/1(:ص5ٖٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙٔ/1(:ص5ٖٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .25ٔ/1(:ص5ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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الحكم : ولال علً رضً هللا عنه : لوال أن عمر رضً هللا عنه نهى عن المتعة ما زنى إال 
" ًٌّ  .(ٔ)َشِم

 لمول الثانً: أنها منسوخة، واختلفوا بماذا نسخت على لولٌن:وا
 أحدهما: بإٌجاب العدة.

عن عطاء عن ابن عباس رضً هللا عنهما:" }فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
تِِهنَّ { ]ا ًُّ إِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطلِّمُوُهنَّ ِلِعدَّ [، }َواْلُمَطلَّمَاُت ٔلطبلق : فرٌضة{ فنسختها }ٌَا أٌََُّها النَّبِ

ٌَبِْسَن ِمَن اْلَمِحٌِض ِمْن نَِسابِكُْم إِِن 1ٌَٕٕتََربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ ثبََلثََة لُُروٍء{ ]البمرة :  بًِ  [، }َوالبلَّ
 .(ٕ)["ٗاْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثبََلثَةُ أَْشُهٍر{ ]الطبلق : 

 .(ٖ) عن المتعةوالثانً: أنها نسخت بنهً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 لال ابن الجوزي:" وهذا المول لٌس بشًء لوجهٌن: 

أحدهما: أن اآلٌة سٌمت لبٌان عمدة النكاح بموله: }محصنٌن{ أي: متزوجٌن، عالدٌن 
النكاح، فكان معنى اآلٌة }فما استمتعتم به منهن{ على وجه النكاح الموصوؾ فآتوهن مهورهن، 

ٌدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهى عنه، وال حاجة إلى التكلؾ، وإنما ولٌس فً اآلٌة ما 
 أجاز المتعة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم منع منها.

 .(ٗ)والثانً: أنه لو كان ذلن لم ٌجز. نسخه بحدٌث واحد"
تُْم بِِه ِمْن بَْعِد الْ  ٌْ ٌْكُْم فٌَِما تََراَض [، أي:" وال َٕٗفِرٌَضِة{ ]النساء : لوله تعالى:}َواَل ُجنَاَح َعلَ

 .(٘)إثم علٌكم فٌما تمَّ التراضً به بٌنكم، من الزٌادة أو النمصان فً المهر، بعد ثبوت الفرٌضة"
 .(ٙ)والتراضً: أن ٌوفٌها صدالها ثم ٌخٌرها" لال ابن عباس:"

زوجها من بعد ولال ربٌعة:" ٌمول هللا تعالى: وال جناح علٌكم فٌما تراضٌتم به إن أعطت 
 .(2)الفرٌضة أو صنعت إلٌه، فذلن الذي لال"

 .(1)عن مماتل بن حٌان:" لوله: }من بعد الفرٌضة{، ٌعنً: ما بعد تسمٌة األول"
ٌْتُْم بِِه ِمْن بَْعِد اْلَفِرٌَضِة{ ]النساء : وفً   ٌْكُْم فٌَِما تََراَض [، ٕٗلوله تعالى:}َواَل ُجنَاَح َعلَ

 أربعة أوجه:
معناه ال حرج علٌكم أٌها األزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم ِلنَِسابكم مهراً عن أحدها : 

 .(5)تراض أن ٌنمصنكم منه وٌتركنكم ، وهذا لول سلٌمان بن المعتمر
والثانً : ال جناح علٌكم أٌها الناس فٌما تراضتٌم أنتم والنساء اللواتً استمتعتم بهن إلى 

أن ٌزدنكم فً األجل وتزٌدوهن فً األجر لبل أن ٌستبربن أجل مسمى ، إذا انمضى األجل بٌنكم 
 .(ٓٔ)أرحامهن ، وهذا لول السدي

ضعّفه الطبري ولال:بؤنه " لوٌل ال معنى له ، لفساد المول بإحبلل جماع امرأة بؽٌر  
 .(ٔ)نكاح وال ملن ٌمٌن"

                                                             

 .21ٔ/1(:ص5ٕٓٗأخرجه الطبري) (ٔ)
، ولال: ٗٔ/ ٕذكر نحوه السٌوطً فً الدر المنثور  ، وٖٖٙ/ٕأخرجه ابن الجوزي فً نواسخ المرآن: (ٕ)

"أخرجه أبو داود فً ناسخه وابن المنذر من طرٌك عطاء عن ابن عباس رضً هللا عنهما". وذكر النحاس فً 
 .( لول النسخ عن ابن عباس من طرٌك عثمان بن عطاءٖٓٔناسخه :)

، أن هذه اآلٌة منسوخة بحدٌث مسلم عن سبرة، لال: لال ٖٖٔاألنصاري فً ناسخه ص: لال ابن حزم (ٖ)
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنً كنت أحللت هذه المتعة، أال وإن هللا ورسوله لد حرماها، أال فلٌبلػ الشاهد الؽابب".

 وبنهً المتعة.( بؤن هذه اآلٌة منسوخة بالطبلق والعدة 2ٕٓوذكر ابن خزٌمة فً ناسخه )
 .ٖٗٙ/ٕنواسخ المرآن: (ٗ)
 .1ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٖٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٓ/ٖ(:ص2ٖٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕٓ/ٖ(:ص1ٖٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٓٔ/1(:ص5ٓٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/1(:ص5ٓٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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ذا لول والثالث:ال جناح علٌكم فٌما تراضٌتم به ودفعتموه أن ٌعود إلٌكم عن تراض ، وه
 .(ٕ)ابن عباس

والرابع: وال جناح علٌكم فٌما وَضعْت عنكم نساإكم من َصُدلاتهن من بعد الفرٌضة. لاله 
 .(ٖ)ابن زٌد
والراجح من التفسٌر أن ٌمال:" وال حرج علٌكم ، أٌها الناس ، فٌما تراضٌتم به أنتم  

، من حّطِ ما وجب  ونساإكم من بعد إعطابهن أجورهن على النكاح الذي جرى بٌنكم وبٌنهن
لهنَّ علٌكم ، أو إبراء ، أو تؤخٌر ووضع. وذلن نظٌر لوله جل ثناإه : ) َوآتُوا النَِّساَء َصُدلَاتِِهنَّ 

ٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَكُلُوهُ َهنٌِبًا َمِرٌبًا ( ]سورة النساء :  ًْ  .(ٗ)["ٗنِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَكُْم َعْن َش
 َ [، أي:" إن هللا تعالى كان علًٌما بؤمور َٕٗكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)عباده، حكٌما فً أحكامه وتدبٌره"
 .(ٙ)أي: هو علٌم بما فرض حكٌم فً النكاح" لال النحاس:"

إن هللا كان ذا علم بما ٌُصلحكم ، أٌها الناس ، فً مناكحكم وؼٌرها من  لال الطبري:أي:"
أمور سابر خلمه ،  حكٌما  فٌما ٌدبر لكم ولهم من التدبٌر ، وفٌما ٌؤمركم وٌنهاكم ، ال أموركم و

 .(2)ٌدخل حكمته خلل وال زلل"
َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]النساء : وفً   [، ثبلثة وجوه:ٕٗلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

ً فً تمدٌره  ً باألشٌاء لبل خلمها ، حكٌما وتدبٌره لها ، وهذا لول أحدها : كان علٌما
 . (1)الحسن

 .(5)والثانً : أن الموم شاهدواْ ِعلماً وحكمة فمٌل لهم إن كان كذلن لم ٌزل ، وهذا لول سٌبوٌه
ألن األشٌاء عند هللا فً والثالث : أن الخبر عن الماضً ٌموم ممام الخبر عن المستمبل، 

 . (ٓٔ)الكوفٌٌنوهذا مذهب  حال واحدة، ما مضى وما ٌكون وما هو كابن.

 والموالن األوالن هما الصحٌحان، ألن العرب خوطبت بما تعمل، ونزل لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)المرآن بلؽتها فما أشبه من التفسٌر كبلمها فهو أصح، إذ كان المرآن بلؽتها نزل"

 الفوائد:
 تحرٌم المرأة المتزوجة حتى ٌفارلها زوجها بطبلق أو موت وحتى تنمضً عدتها. -ٔ
جواز نكاح المملوكة بالٌمٌن وإن كان زوجها حٌاً فً دار الحرب إذا أسلمت؛ ألن اإلسبلم  -ٕ

 فصل بٌنهما.
 وجوب المهور، وجواز إعطاء المرأة مهرها لزوجها شٌباً. -ٖ
كلُّ ما لم ٌذكر فً هذه اآلٌة، فإنه حبلل طٌب.  {َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُمْ }دخل فً لوله: -ٗ

 .محصور والحبلل لٌس له حد وال حصر لطًفا من هللا ورحمة وتٌسًٌرا للعباد فالحرام
 :«الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -٘

سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه فم 
 .(ٕٔ)من األشٌاء فبل ٌخفى علٌه شًء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٔ-1ٔٔ/1تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٔ/1(:ص5ٓٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٔٔ/1(:ص5ٓٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٔٔ/1تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٔ/1تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (1)
 .ٖٗ-ٖٖ/ٕ، ومعانً المرآن للنحاس:ٕ٘/ٕاج:انظر: معانً المرآن للزج (5)
 .2ٔٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٖٗ-ٖٖ/ٕ، ومعانً المرآن للنحاس:ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج:(ٓٔ)
 .ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٕٔ)
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 {آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم} لال تعالى:هو المحكم لخلك األشٌاء."«: الحكٌم»و
 [. ٔ :]هود {كتاب أحكمت آٌاته}[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس

، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، هنا« الحكٌم»ـفدل على أن المراد ب 
 .(ٔ) ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما

 
 المرآن

ٌَْمانُكُْم ِمْن فَ  ٌَْستَِطْع ِمْنكُْم َطْواًل أَْن ٌَْنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْإِمنَاِت فَِمْن َما َملََكْت أَ تٌََاتِكُُم }َوَمْن لَْم 
ُ أَْعلَُم بِِإٌَمانِكُْم بَْعُضكُ  ْم ِمْن بَْعٍض فَاْنِكُحوُهن  بِِإْذِن أَْهِلِهن  َوآتُوُهن  أُُجوَرهُن  اْلُمْإِمنَاِت َوّللا 

ٌَْن بِفَاِحَشٍة فَعَ  َ ٌَْر ُمَسافَِحاٍت َواَل ُمت ِخذَاِت أَْخَداٍن فَِإذَا أُْحِصن  فَِإْن أَت ٌِْهن  بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت َغ لَ
ُ نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَ  ٌٌْر لَكُْم َوّللا  ًَ اْلعَنََت ِمْنكُْم َوأَْن تَْصبُِروا َخ اِب ذَِلَن ِلَمْن َخِش

 [ٕ٘({ ]النساء : َٕ٘غفُوٌر َرِحٌٌم )
 التفسٌر:

ومن ال لدرة له على مهور الحرابر المإمنات، فله أن ٌنكح ؼٌرهن، من فتٌاتكم المإمنات 
إٌمانكم، بعضكم من بعض، فتزوجوهن بموافمة أهلهن، المملوكات. وهللا تعالى هو العلٌم بحمٌمة 

وأعطوهن مهورهن على ما تراضٌتم به عن طٌب نفس منكم، متعففات عن الحرام، ؼٌر 
مجاهرات بالزنى، وال مسرات به باتخاذ أخبلء، فإذا تزوجن وأتٌن بفاحشة الزنى فعلٌهن من 

ْجمُ -الحّدِ  . ذلن الذي أبٌح ِمن نكاح اإلماء بالصفة نصؾ ما على الحرابر -وهو الَجْلُد ال الرَّ
المتمدمة إنما أبٌح لمن خاؾ على نفسه الولوع فً الزنى، وشك علٌه الصبر عن الجماع، 
والصبر عن نكاح اإلماء مع العفة أولى وأفضل. وهللا تعالى ؼفور لكم، رحٌم بكم إذ أذن لكم فً 

 نكاحهن عند العجز عن نكاح الحرابر.

[،" ٕ٘تعالى:}َوَمْن لَْم ٌَْستَِطْع ِمْنكُْم َطْواًل أَْن ٌَْنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْإِمنَاِت{ ]النساء : لوله 
 .(ٕ)أي: من لم ٌكن منكم ذا سعة ولدرة أن ٌتزوج الحرابر والمإمنات"

ومن لم ٌجد منكم سعة من ماٍل لنكاح الحرابر ، فلٌنكح مما ملكت  لال الطبري:أي:"
 .(ٖ)أٌمانكم"

 [، لوالن:ٕ٘اْلُمْحَصَناِت{ ]النساء :  وفً تفسٌر :}
، وروي عن عطٌة ومجاهد ومماتل بن حٌان (ٗ)أحدهما: أنهن الحرابر. وهذا لول ابن عباس

 .(٘)ولتادة نحو ذلن
 . (ٙ)والثانً: أّن المحصنات العفابؾ. لاله السدي

 فً معنى "الطْول" ثبلثة ألوال : و
، (1)، ولتادة(2)والسعة الموصل إلى نكاح الحّرة ، وهذا لول ابن عباسأحدها : أنه الؽنى 

 .(ٔ)، ومالن(ٖٔ)، والشافعً(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)ومجاهد

                                                             

 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٔ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1٘ٔ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٔٗٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٔٗٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٔ/ٖ(:صٕٗٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٔ/1(:ص5ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٔ/1(:ص5ٕٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٔ/1(:ص5ٓٗ5الطبري) انظر: تفسٌر (5)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/1(:ص5ٖٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/1(:ص5ٓ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٔ/1(:ص5ٓ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖٔ)
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 .(ٕ)والثانً : هو أن تكون تحته حرة ، وهو لول أبً حنٌفة
ان ذا ٌسار وكان تحته حرة ، والثالث : هو الهوى وهو أن ٌهوى أََمةً فٌجوز أن ٌتزوجها ، إن ك

 .(ٙ)، وعطاء(٘)، والشعبً(ٗ)، وربٌعة(ٖ)وهذا لول جابر
أن " معنى  الطَّْول  فً هذا الموضع ، السعة والؽنى من المال ، -وهللا أعلم–والراجح  

م شٌبًا من األشٌاء سوى نكاح اإلماء لواجد  إلجماع الجمٌع على أن هللا تبارن وتعالى لم ٌحّرِ
م علٌه له ، لمضاء لذة. فإْذ كان ذلن الطول إل ى الحرة فؤحلَّ ما حرم من ذلن عند ؼلبة المحرَّ

إجماًعا من الجمٌع فٌما عدا نكاح اإلماء لواجد الطول ، فمثله فً التحرٌم نكاح اإلماء لواجد 
نه الطول : ال ٌَُحلُّ له من أجل ؼلبة هًوى عنده فٌها ،  ألن ذلن مع وجوده الطوَل إلى الحرة م

لضاء لذة وشهوة ، ولٌس بموضع ضرورة ترفع برخصة ،  كالمٌتة للمضطر الذي ٌخاؾ هبلن 
نفسه ، فٌترخص فً أكلها لٌحًٌ بها نفَسه ، وما أشبه ذلن من المحرمات اللواتً رخص هللا 
لعباده فً حال الضرورة والخوؾ على أنفسهم الهبلَن منه ، ما حرم علٌهم منها فً ؼٌرها من 

ولم ٌرخص هللا تبارن وتعالى لعبٍد فً حرام لمضاء لذة. وفً إجماع الجمٌع على أن  األحوال.
رجبل لو ؼلبَه هوى امرأة حّرة أو أمة ، أنها ال تحل له إال بنكاح أو شراء على ما أذن هللا به ، 
ما ٌوّضح فساد لول من لال :  معنى الطول ، فً هذا الموضع : الهوى  ، وأجاز لواجد الطول 

 .(2)ة نكاَح اإلماء"لحر
لال الماوردي:"وأصل الَطْول: الفضل والسعة ، ألن المعنى كالطول فً أنه ٌنال به معالً  

األمور ، ومنه لولهم لٌس فٌه طابل أي ال ٌنال به شًء من الفوابد ، فكان هو األصح من 
 .(1)تؤوٌبلته"
الطول: الفضل، ٌمال: لفبلن على فبلن طول أى زٌادة وفضل. ولد  لال الزمخشري:" 

 :(5)طاله طوال فهو طابل. لال

 لمد زادنى حبا لنفسى أننى              بؽٌض إلى كل امرىء ؼٌر طابل 
ومنه لولهم: ما حبل منه بطابل، أى بشًء ٌعتد به مما له فضل وخطر. ومنه الطول فً الجسم 

أن المصر لصور فٌه ونمصان. والمعنى: ومن لم ٌستطع زٌادة فً المال ألنه زٌادة فٌه، كما 
 .(ٓٔ)ٌبلػ بها نكاح الحرة فلٌنكح أمة."« ٕ»وسعة 

 واختلؾ فً إٌمان األَمِة هل هو شرط فً نكاحها عند عدم الَطْول على لولٌن : 
وهذا لول ، اال ٌجوز التزوج باألمة الكتابٌة، سواء كان الزوج حرا أو عبدأحدهما : أنه شرط 

 .(٘ٔ)، والشافعً (ٗٔ)ومذهب مالن، (ٖٔ)، والحسن (ٕٔ)، وسعٌد (ٔٔ)مجاهد

                                                                                                                                                                               

 .2ٕٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٗٔ/1(:ص5ٓ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٔ/1(:ص5ٓ٘1(، و)5ٓ٘2انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٗٔ/1(:ص5ٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٗٔ/1(:ص5ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/1تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٗ/ٔالنكت والعٌون:(1)
، و"الشعر والشعراء" ٕٔٔ/ ٖ، و"الحٌوان" ٓ٘ /ٕٔ، و"األؼانً" ٓٓٔالبٌت للطرماح فً "دٌوانه" ص (5)

/ ٕ، و"المثل السابر" 2ٕٗ، و"الوساطة" ص ٕٔٔ/ ٖ، و"عٌون األخبار" 2ٙ/ ٔ، و"دٌوان الحماسة" 1٘٘ص 
 ..ٕٗٓ/ ٖ، و"البحر" ٖٔ٘/ ٔ، و"الكشاؾ" ٖٖ٘

 .55ٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ ٔتفسٌره: انظر:  (ٔٔ)
 ، ولم ألؾ علٌه..ٕ٘ٗ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٕٔ)
 .، وعزاه البن أبً شٌبة.ٕٗ٘/ ٕأورد األثر عنه السٌوطً فً "الدر المنثور" (ٖٔ)
 ..ٓٗٔ/ ٘، "الجامع ألحكام المرآن" 5٘ٔ/ ٔانظر: "أحكام المرآن" البن العربً (ٗٔ)
 ..ٓٗٔ/ ٘لجامع ألحكام المرآن" ، "ا15ٕ/ ٕ، وأحكام المرآن" للهراسً ٙ/ ٘انظر: األم: (٘ٔ)
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ذهب ، وم(ٔ)والثانً : أنه ندب ولٌس بشرط ، فإن تزوج ؼٌر المإمنة جاز، وهذا لول أبً حنٌفة
 . (ٕ)ذهب أهل العراقوم

 .(ٖ)واآلٌة حجة علٌهم" لال الواحدي:" 
وتمٌٌد المحصنات ههنا بالمإمنات، ووصفهن باإلٌمان ٌفٌد عند من ٌمول  لال الواحدي:" 

بالمفهوم أن من وجد طول حرة كتابٌة لم ٌكن ممنوعا عن نكاح األمة ، وإنما ٌمنع إذا وجد طول 
 .(ٗ)حرة مإمنة كما ذكر هللا تعالى. هذا مذهب أكثر أصحابنا 

من نكاح األمة، كما لو لدر على طول  ومنهم من ٌمول: إذا لدر على طول حرة كتابٌة منع 
 .(٘)حرة مإمنة

ثم لال الواحدي: وٌحتمل هذا التمٌٌد على ؼالب الحال؛ ألن الؽالب من نكاح المسلمٌن  
مناكحة المسلمات، والخطاب ربما ٌؤتً ممٌدا بؽالب الحال، فبل ٌكون له مفهوم ٌخالؾ المنظوم، 

[، ثم لم ٌكن الخوؾ ٔٓٔالصبلة إن خفتم{ ]النساء: كموله: }فلٌس علٌكم جناح أن تمصروا من 
مشروطا فً جواز المصر، ولكنه نزل على الؽالب، وكان الؽالب من أسفارهم الخوؾ، ولهذا 

 .(ٙ)نظابر"
َمانُكُْم ِمْن فَتٌََاتِكُُم اْلُمْإِمنَاِت{ ]النساء :  ٌْ [، "أي: فله أن ٌنكح ٕ٘لوله تعالى:}فَِمْن َما َملََكْت أَ

 .(2)ماء المإمنات البلتً ٌملكهن المإمنون"من اإلِ 
عن خصٌؾ لال: "كتب عبد الحمٌد بن عبد الرحمن إلى الشعبً، ٌسؤله عن تزوٌج األمة، 

 .(1)فمال: إذا وجد الرجل طول الحرة، فتزوٌج األمة علٌه بمنزلة المٌتة والدم ولحم الخنزٌر"
. وروي عن (5)ة من أهل الكتاب"لال مجاهد:" ال ٌنبؽً للحر المسلم أن ٌتزوج المملوك

 .(ٓٔ)الحسن ومكحول ولتادة نحو ذلن
. وروي عن (ٔٔ)لال ابن عباس:"لوله:} من فتٌاتكم المإمنات{، فلٌنكح من إماء المإمنٌن"

 .(ٕٔ)السدي ومماتل بن حٌان نحو ذلن
وعن ابن عباس، "لوله: }فمن ما ملكت أٌمانكم{، فكانوا فً حبلل ما ملكت أٌمانهم من 

اء كلهن، ثم أنزل هللا سبحانه بعد هذا تحرٌم نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح اآلباء اإلم
واألبناء، وأن ٌجمع بٌن األختٌن، واألخت من الرضاعة، واألم من الرضاعة، والمرأة لها زوج 

 .(ٖٔ)حرم هللا ذلن حرمن حرة أو أمة"
جماع ، ومعنى لوله: }فمن ما لال الواحدي:" وال ٌجوز لئلنسان أن ٌتزوج جارٌة نفسه باإل

ملكت أٌمانكم{ هو أن ٌتزوج الرجل ما ٌملن ؼٌره ممن ٌكون على مثل حاله من اإلسبلم. فؤباح 
 .(ٗٔ)أن ٌنكح بعضنا فتاة بعض، كما فسره ابن عباس"

                                                             

 .2ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 ..ٓٗٔ/ ٘تفسٌر المرطبً انظر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٖ)
، ولد رجح هذا المول ابن العربً من المالكٌة فً تفسٌره "أحكام ٖٗٗ/ 2ٔانظر "المجموع شرح المهذب" (ٗ)

 ..1ٖٔ/ ٘، وانظر: المرطبً 5ٖٖ/ ٔالمرآن" 
 ..1ٖٔ/ ٘، والمرطبً ٖٗٗ/ 2ٔهذا ما رجحه الشٌرازي، انظر: "المجموع" (٘)
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٙ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٕٔ/ٖ(:صٖٗٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕٔ/ٖ(:صٙٗٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٔ/ٖ(:صٙٗٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٖ(:ص٘ٗٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖ(:ص٘ٗٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٖ(:صٗٗٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٗٔ)
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ولوله تعالى: }من فتٌاتكم المإمنات{. الفتٌات: المملوكات واإلماء. جمع فتاة، تمول 
ال ٌمولن أحدكم: عبدي، »أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وللعبد: فتى، وروي عن النبً  العرب لؤلمة: فتاة،

 .(ٔ)«ولكن لٌمل: فتاي وفتاتً
ومنعت من اللعب  (ٕ)( الجارٌة، إذا راهمت فخدرت ٔولال ابن السكٌت: ٌمال: )تفتت( )

 .(ٖ)ى اللعب مع الصبٌان. ولد فتٌت تفتٌة. وٌمال للجارٌة الحدثة: فتاة، وللؽبلم: فت
 :(ٗ)أبو عبٌد: الفتاء ممدود مصدر الفتً فً السن. وأنشد

  (٘)إذا عاش الفتى مابتٌن عاما            فمد ذهب اللذاذة والفتاء
فالفتاة الشابة، والفتاة األمة، عجوزا كانت أو شابة؛ ألنها كالشابة فً أنه ال تولر تولٌر 

 .(ٙ)الكبٌر
ُ أَْعلَُم  [، أي:" وهللا تعالى هو العلٌم بحمٌمة ٕ٘بِإٌَِمانِكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(2)إٌمانكم"
 ، (1)مماتل بن حٌان، "ثم لال فً التمدٌم: وهللا أعلم بإٌمانكم"لال 

أي : وهللا أعلم بإٌمان من آمن منكم باهلل ورسوله وما جاء به من عند هللا ،  لال الطبري:"
 .(5)فصدق بذلن كله منكم"

 .(ٓٔ)أي اعملوا على ظاهركم فً اإلٌمان" الزجاج:" لال
 .(ٔٔ)فلٌنكح بعضكم من بعض" [، أي:"ٕ٘لوله تعالى:}بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض{ ]النساء : 

 .(ٕٔ)لال ممانل بن حٌان:" لوله: }بعضكم من بعض{ ٌمول: بعضكم من بعض "
من لم ٌستطع منكم هذا من المإخر الذي معناه التمدٌم، وتؤوٌل ذلن :  و لال الطبري:"

طوال أن ٌنكح المحصنات المإمنات فمما ملكت أٌمانكم من فتٌاتكم المإمنات  ، فلٌنكح بعضكم 
 .(ٖٔ)من بعض بمعنى : فلٌنكح هذا فتاة هذا"

 [، وجهٌن:ٕ٘لوله تعالى:}بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض{ ]النساء : وذكر أهل العلم فً 
نكم شموخ وأنفة من تزوج اإلماء عند الضرورة، فإنكم أحدهما: كلكم بنو آدم وولده، فبل ٌتداخل

 .(ٗٔ)تتساوون فً أنكم بنو آدم. فعلى هذا لوله: }بعضكم من بعض{ أي: فً النسب 
والثانً: أن المعنى: بعضكم ٌوالً بعضا، وٌبلبس بعضا فً ظاهر الحكم، من حٌث شملكم 

بلم لكم، واستوابكم فً حكمه. لال اإلسبلم، فاجتمعتم فٌه، وصرتم متكافبٌن متماثلٌن بجمع اإلس
 :(٘ٔ)الراعً

 فملت ما أنا ممن ال ٌواصلنً          وال ثوابً إال رٌث أحتمل 
                                                             

( كتاب األلفاظ من األدب وؼٌرها، باب، حكم إطبلق لفظة 5ٕٕٗأخرجه مسلم من حدٌث أبً هرٌرة )(ٔ)
 .العبد.

 .)فتا( 2ٖٕٓ/ ٖمن "تهذٌب اللؽة"  ٕوسترت فً البٌت. حاشٌة أي: ألزمت الخدر (ٕ)
 .)فتا(. 2ٖٕٓ/ ٖتهذٌب اللؽة" انظر:  (ٖ)
)فتا(؛ ونسبه سٌبوٌه مرة  2ٖٖٗ/ ٙ، "اللسان" 1ٕٓ/ ٔالبٌت للربٌع بن ضبع الفزاري كما عند سٌبوٌه (ٗ)

 .ٕٙٔ/ ٕأخرى إلى ٌزٌد بن ضبة. انظر: "الكتاب" 
 ."فتا" 2ٖٕٓ/ ٖ، وتهذٌب اللؽة: ٖٖٖ/ ٕث" ألبً عبٌد انظر: ؼرٌب الحدٌ ( ٘)
 .ٕ٘ٗ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط: (ٙ)
 .1ٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٔ/ٖ(:ص2ٗٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٔٔ/1تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٔٔ/1تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٖ(:ص1ٗٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٔٔ/1تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 . ٖ٘ٗ/ٙ، والتفسٌر البسٌط:2٘/ ٕ، "زاد المسٌر" ٔٗ/ ٕانظر: "معانً الزجاج" (ٗٔ)
)رٌث(، ولافٌته فً األساس: أرتحل. ومعنى ٌواصلنً:  1ٙٔ، "أساس الببلؼة" ص 52ٔدٌوانه" ص (٘ٔ)

 .ٌوافمنى.
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أي: ال أالبس من ال ٌواصلنً وال أوالٌه. والمعنى: دٌنكم واحد فؤنتم متساوون فً هذه الجهة، 
 .(ٔ)فمتى ولع ألحدكم الضرورة جاز له تزوج األمة 

 .(ٕ)لال الزجاج: وٌموي هذا الوجه، " ألنه ذكر ههنا المإمنات من العبٌد" 
والى هذا أشار ابن عباس فً تفسٌر هذه اآلٌة، فمال: ٌرٌد: "المإمنون بعضهم أكفاء 

 .(ٖ)لبعض "
لال الزجاج:" وإنما لٌل لهم ذلن ألن العرب كانت تطعن فً األنساب، وتفخر باألحساب 

أن أمر العبٌد وؼٌرهم  -عز وجل  -ٌسمون ابن األمة الهجٌن، فؤعلم هللا  وتعٌر بالهجنة، كانوا
 .(ٗ) مستوفى اإلٌمان

 :(٘)وإنما حرم التزوج باألمة إذا وجد إلى الحرة سبٌل لسببٌن
 أحدهما: أن ولد الحر من المملوكة مملون لسٌدها، فبل ٌجوز له إرلاق ولده ما دام مستؽنٌا.

 فً الحاجات، ممتهنة بكثرة عشرة الرجال وذلن شاق على الزوج. والثانً: أن األمة مستخدمة
لال الزجاج:" فلذلن كره تزوج الحر باألمة، فؤما المفاخرة باألحساب والتعٌٌر باألنساب  

 .(ٙ)فمن أمر الجاهلٌة"
أربع فً أمتً من الجاهلٌة، ال » أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً هذا السٌاق ٌروى عن النبً  

ٌتركونهن: الفخر فً األحساب، والطعن فً األنساب، واالستسماء بالنجوم، والنٌاحة، ولال: 
 .(2)«النابحة إذا لم تتب لبل موتها، تمام ٌوم المٌامة علٌها سرابٌل من لطران، ودرع من جرب

{ ]النساء :  ٌادهن [، "أي: فتزوجوهن بؤمر أسٕ٘لوله تعالى:}فَاْنِكُحوهُنَّ ِبإِْذِن أَْهِلِهنَّ
 .(1)وموافمة موالٌهن"

 .(ٓٔ). وروي عن مماتل بن حٌان نحو ذلن(5)فلتنكح األمة بإذن أهلها" لال السدي:"
 .(ٔٔ)ولال مماتل بن حٌان:" ٌعنً: بإذن أربابهن"

[،" أي: ادفعوا لهن مهورهن عن ٕ٘لوله تعالى:}َوآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ بِاْلَمْعُروِؾ{ ]النساء : 
 .(ٕٔ)تبخسوهن منه شٌباً استهانة بهن لكونهن ِإماء"طٌب نفٍس وال 

 .(ٖٔ)لال ابن زٌد : " }وآتوهن أجورهن{،  لال : الصداق"
 .(ٗٔ)ٌعنً: مهورهن بالمعروؾ" لال مماتل بن حٌان:"

وٌعنً بموله: }بالمعروؾ{: على ما تراضٌتم به ، مما أحلَّ هللا لكم ،  لال الطبري:"
 .(٘ٔ)ن"وأباحه لكم أن تجعلوه مهوًرا له

                                                             

 .ٖ٘ٗ/ٙ، والتفسٌر البسٌط للواحدي:ٗ/ ٕانظر: "معانى الزجاج" (ٔ)
 .ٔٗ/ ٕمعانً الزجاج" (ٕ)
 ، ولم الؾ علٌه.ٗ٘ٗ/ٙذكره الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .ٗ٘ٗ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 .ٗ٘ٗ/ٙ، والتفسٌر البسٌط للوحدي:ٔٗ/ٕانظر: انظر: معانً المرآن للزجاج: (٘)
 .ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 ٖٖٗ/٘(:ص 5ٕٕٖٕ،وفً) ٕٖٗ/٘(:ص 5ٕٖٕٔو"أحمد)، 5ٖٓ/ٖ(:ص ٖٕٓٔٔأخرجه ابن أبً شٌبة )(2)
،و"ابن حبان" 22٘ٔ، و"أبو ٌعلى"  ٘ٗ/ٖ(:ص ٕٙٔٔ، و"مسلم")ٖٗٗ/٘(:ص ٖٖٕٓٓ،وفً) ٖٖٗ/٘
(ٖٖٔٗ.) 
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٕٕ/ٖ(:ص5ٗٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕٕ/ٖ(:ص5ٗٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٖ(:صٓ٘ٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/1(:5ٓ2ٖأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٕ/ٖ(:صٔ٘ٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٕٔ/1تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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}بالمعروؾ{: من ؼٌر مطل وضرار ، واإلجماع على أن المهر إنما ٌدفع إلى  لال الواحدي:"
موالها؛ ألنه ملكه، وإنما أضٌؾ اإلٌتاء إلٌهن؛ ألنه ثمن بضعهن، وإذا آتى المولى فمد آتاها؛ 

 .(ٔ)ألنه وإن آتاها كان لموالها انتزاعه منها"
ٌَْر  [، "أي: عفٌفات ؼٌر مجاهرات ُٕ٘مَسافَِحاٍت{ ]النساء : لوله تعالى:}ُمْحَصنَاٍت َؼ

 .(ٕ)بالزنى"
. وفً رواٌة (ٖ)ٌعنً : تنكحوهن عفابؾ ؼٌر زوانً فً سّر وال عبلنٌة" لال ابن عباس:"

 .(ٗ)، المسافحات المعالنات بالزنا" رواٌة أخرى:"
أما  المحصنات  فالعفابؾ ، فلتنكح األمة بإذن أهلها محصنة و  المحصنات   لال السدي:"

 .(٘)العفابؾ ؼٌر مسافحة ، و  المسافحة  ، المعالنة بالزنا"
ًّ التً تإاجر نفسها من َعَرض لها" لال لتادة:"  .(ٙ)المسافحة  : البؽ

أما  المحصنات  ، فهن الحرابر ، ٌمول : تزوج حرة. وأما  المسافحات  ،  لال الضحان:"
 .(2)فهن المعالنات بؽٌر مهر"

 .(1)"المسافح  الذي ٌَلمى المرأة فٌفجر بها ثم ٌذهب وتذهب "لال ابن زٌد:
}ؼٌر مسافحات{ أي: ؼٌر زوانً، وظاهر هذا ٌوجب أن نكاح الزوانً من لال الواحدي:"

 .(5)اإلماء حرام"
[، "أي: وال متسترات بالزنى مع ٕ٘لوله تعالى:}َواَل ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن{ ]النساء : 

 .(ٓٔ)أخدانهن"
 .(ٔٔ)وال متخذة صدٌمًا" لال السدي:"

عن مجاهد فً لوله: "}وال متخذات أخدان{ ، لال : الخلٌلة ٌتخذها الرجل ، والمرأة تتخذ 
 .(ٕٔ)الخلٌل"

 .(ٖٔ)ت الخلٌل الواحد. فنهاهم هللا عن نكاحهما جمًٌعا"وذات الخدن  : ذا لال لتادة:"
ة به،  نهى هللا عن  لال الضحان:" وأما  متخذات أخدان  ، فذات الخلٌل الواحد المستسرَّ

 .(ٗٔ)ذلن"
المخادن  ، الذي ٌمٌم معها على معصٌة هللا وتمٌم معه ، فذان  األخدان  لال ابن زٌد:"

"(ٔ٘). 
"}وال متخذات أخدان{، ذات الخلٌل الواحد لال : كان أهل الجاهلٌة  لال ابن عباس:

مون ما ظهر من الزنا ، وٌستحلون ما خفً ، ٌمولون :  أما ما ظهر منه فهو لإم ، وأما ما  ٌحّرِ

                                                             

 .ٗ٘ٗ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖٔ/1(:ص5ٓ2ٗأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٖٔ/1(:ص5ٓ2٘أخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٗٔ/1(:ص5ٓ22أخرجه الطبري) (٘)
 .5ٗٔ/1(:ص5ٓ1ٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/1(:ص5ٓ1ٔأخرجه الطبري) (2)
 .5٘ٔ/1(:ص5ٓ1ٖأخرجه الطبري) (1)
 .٘٘ٗ/ٙالتفسٌر البسٌط: (5)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/1(:ص5ٓ22أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٗٔ/1(:ص5ٓ21أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٗٔ/1(:ص5ٓ1ٓأخجه الطبري) (ٖٔ)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/1(:ص5ٓ1ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .5٘ٔ/1(:ص5ٓ1ٖأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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َن{ خفً فبل بؤس بذلن  ، فؤنزل هللا تبارن وتعالى : }َوال تَْمَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بَطَ 
 .(ٔ)["ٔ٘]سورة األنعام : 

الزنا زناءان : تزنً بالخدن وال تزنً بؽٌره ، وتكون المرأة َسْوًما ، ثم لرأ :   لال عامر:"
  .(ٕ)}محصنات ؼٌر مسافحات وال متخذات أخدان{"

ٌِْهنَّ نِْصُؾ َما َعلَى اْلُمحْ  ٌَْن بَِفاِحَشٍة فَعَلَ َ َصنَاِت ِمَن اْلعَذَاِب{ لوله تعالى:}فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِْن أَت
[، "أي: فإِذا أُحصنَّ بالزواج ثم زنٌن فعلٌهن نصؾ ما على الحرابر من عموبة ٕ٘]النساء : 

 .(ٖ)الزنى"
. وروي عن الشعبً، وسعٌد بن جبٌر (ٗ)ٌعنً: إذا تزوجت حرا ثم زنت" لال ابن عباس:"

 .(٘)جبٌر ومجاهد والحسن ولتادة نحو ذلن
فعلى الوالٌة نصؾ  ". (ٙ)}فإن أتٌن بفاحشة{، ٌمول: فإن جبن بالزنا" لال سعٌد بن جبٌر:"

.  وروي عن السدي ومماتل بن حٌان نحو (2)نصؾ ما على الحرة من الجلد وهً خمسون جلدة"
 .(1)نحو ذلن

عن ابن عباس:" لوله: }فعلٌهن نصؾ ما على المحصنات من العذاب{، لال: من 
 .(ٓٔ). وروي عن سعٌد بن جبٌر نحو ذلن(5)الجلد"

لال الزجاج:" أي: علٌهن نصؾ الحد، والحد مابة جلدة على الحر والحرة ؼٌر 
المحصنٌن، وعلى المحصنٌن الرجم، إال أن الرجم لتل، والمتل ال نصؾ له، فإنما علٌهن نصؾ 

 .(ٔٔ)الشًء الذي له نصؾ وهوالجلد"
{، لرأ بفتح األلؾ حمزة ، والكسابً ، وأبو   ، ومعنى (ٕٔ)بكر عن عاصمولوله :}فَإِذَا أُْحِصنَّ

، (٘ٔ)، وإبراهٌم(ٗٔ). وهذا لول ابن مسعود(ٖٔ)ذلن أسلمن ، فٌكون إحصانها ها هنا إسبلمها 
 .(ٕٓ)، والماسم(5ٔ)، وسالم(1ٔ)، والسدي(2ٔ)، والزهري(ٙٔ)والشعبً

. (ٕٕ)، ومعنى ذلن تزوجن، فٌكون إحصانها ها هنا تزوٌجها(ٕٔ)ولرأ البالون بضم األلؾ 
 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والحسن(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)، ومجاهد(ٖٕ)وهذا لول ابن عباس

                                                             

 .5ٖٔ/1(:ص5ٓ2٘أخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٗٔ/1(:ص5ٓ2ٙأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٓٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 ..5ٕٗ/ٖ(:صٓٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٖ/ٖ(:ص5٘ٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٕٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 انظر:  .5ٕٗ/ٖ(:صٕٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٖٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 انظر:  .5ٕٗ/ٖ(:صٖٙٔ٘انظر: تسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔٗ/ٕعانً المرآن:م (ٔٔ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓانظر: السبعة: (ٕٔ)
 .5٘ٔ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٓٓ-55ٔ/1(:ص:5ٓ5ٗ)-(5ٓ11انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٓٓ/1(:ص5ٓ5٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٓٓ/1(:ص5ٓ5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٓٓ/1(:ص5ٓ52انظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٕٓٓ/1(:ص5ٓ51انظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٕٓٓ/1(:ص5ٓ55انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٕٓٓ/1(:ص5ٓ55انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓانظر: السبعة: (ٕٔ)
 .5٘ٔ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/1(:ص5ٕٔٓ)-(5ٔٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
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لال الطبري:" أنهما لراءتان معروفتان مستفٌضتان فً أمصار اإلسبلم ، فبؤٌتهما لرأ  
المارئ فمصٌٌب فً لراءته الصواَب، فإن ظن ظانٌّ أّن ما للنا فً ذلن ؼٌُر جابز ، إذ كانتا 

بالوجهٌن فٌما اتفمت علٌه المعانً فمد أؼفل، وذلن أن  مختلفتً المعنى ، وإنما تجوز المراءةُ 
معنًٌ ذلن وإن اختلفا ، فؽٌر دافع أحُدهما صاحبه. ألن هللا لد أوجب على األَمة ذات اإلسبلم 

دها ، إذا َزنت أَمةُ أحدكم فَلٌجل»وؼٌر ذات اإلسبلم على لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، الحّد، فمال ملسو هيلع هللا ىلص :  
ْب علٌها. ثم إن عادت فلٌضربها ، كتاَب هللا ، وال ٌُثّرْب علٌها. ثم إن عادت  كتاَب هللا ، وال ٌُثَّرِ
فلٌضربها ، كتاَب هللا ، وال ٌُثّرب علٌها. ثم إن َزنت الرابعة فلٌضربها ، كتاَب هللا ، ولٌبعها ولو 

، فلم ٌخصص بذلن (ٙ)«ألٌموا الحدوَد على ما ملكت أٌمانكم » ، ولال ملسو هيلع هللا ىلص :  (٘)«بحبل من َشعَرٍ 
ذات زوج منهن وال ؼٌر ذات زوج. فالحدود واجبةٌ على َموالً اإلماء إلامتها علٌهن ، إذا 

 .(2)فجرن ، بكتاب هللا وأمِر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
[، "أي: إِنما ٌباح نكاح اإِلماء لمن ًَٕ٘ اْلعََنَت ِمْنكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}ذَِلَن ِلَمْن َخشِ 

 .(1)خاؾ على نفسه الولوع فً الزنى"
وال فً نكاح األمة إال كما وصفُت فً أصل نكاحهن، إال بؤن ال ٌجد الرجل  لال الشافعً:"

 .(5)الحّر بصداق أمة طوالً لحّرة، وبؤن ٌخاؾ العنت، والعنت: الزنا"
}العنت{:الزنا وهو الفجور، فلٌس ألحد من األحرار أن ٌنكح أمة إال أال  ابن عباس:" لال

 .(ٓٔ)ٌمدر على حرة وهو ٌخشى العنت"
أي: تزوج اإلماء جابز لمن خاؾ العنت، والعنت فً اللؽة المشمة الشدٌدة.  لال الزجاج:"

 .(ٔٔ)ٌمال من ذلن: أكمة عنوت إذا كانت شالة"
ًَ اْلَعنََت ِمْنكُْم{ ]النساء :  لوله تعالى:}ذَِلنَ وفً   [، أربعة أوجه:ِٕ٘لَمْن َخِش

، (٘ٔ)، وعطٌة(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)أحدها : الزنى ، وهو لول ابن عباس

 .(5ٔ)، وبه لال الشافعً(1ٔ)، ومماتل بن حٌان(2ٔ)وعمرو بن دٌنار،(ٙٔ)والضحان
 .(ٕٓ)والثانً : أن العنت اإلثم

                                                                                                                                                                               

 .ٕٕٓ/1(:ص5ٖٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٓ/1(:ص5ٔٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٓ/1(:ص5ٔٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٓ/1(:ص5ٔٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
حدٌث صحٌح ، رواه الطبري من ؼٌر إسناد ، وكؤنه من مسند أبً هرٌرة ، رواه البخاري بؽٌر هذا اللفظ (٘)

، والبٌهمً فً  2ٖ15حمد فً مسنده رلم : / وأ ٕٔٔ:  ٕٔ( ومسلم 2ٗٔ - ٖٗٔ:  ٕٔ/  ٖٓ٘:  ٗ)الفتح 
 .، من طرق ٕٗٗ - ٕٕٗ:  1السنن الكبرى 

. وانظر ٖٕٗ:  1/ والسنن الكبرى للبٌهمً  ٖٕٓٔ،  ٕٗٔٔ،  2ٖٔٔ،  2ٖٙرواه أحمد فً مسنده رلم : (ٙ)
 ..ٙٓٗ:  ٕتخرٌجه فً تفسٌر ابن كثٌر 

 .52ٔ-5ٙٔ/1تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (5)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٗٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٓ/1(:ص5ٖٔٔ)-(5ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/1(:ص5ٔٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕ٘ٓ/1(:ص5ٔٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/1(:ص5ٔٔ2(، و)5ٔٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٙٓ/1(:ص5ٔٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٗٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٗٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .1ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (5ٔ)
 .2ٖٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٙٓ/1انظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٓ)
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 . (ٔ)العموبة التً تُْعنِته ، وهً الحدّ والثالث : أنه 
والرابع : هو الضرر الشدٌد فً دٌن أو دنٌا . وهو نحو لوله تعالى :}َودُّواْ َما َعنِتُّْم{] آل عمران 

 .(ٕ)[. وهذا لول اإلمام الطبري1ٔٔ: 
أنه تعالى "عّم بموله: }لمن خشً العنت منكم{، جمٌَع معانً العنت.  -وهللا أعلم-والراجح 

وٌجمع جمٌَع ذلن الّزنا ، ألنه ٌوجب العموبةَ على صاحبه فً الدنٌا بما ٌُعنت بدنه ، وٌكتسب به 
إثًما ومضّرة فً دٌنه ودنٌاه. ولد اتفك أهُل التؤوٌل الذي هم أهله ، على أن ذلن معناه. فهو وإن 

به ، إن كان كان فً عٌنه لذةً ولضاَء شهوة ، فإنه بؤدابه إلى العنت ، منسوٌب إلٌه موصوؾ 
 .(ٖ)للعنت سببًا"

ٌٌْر لَكُْم{ ]النساء :  [، "أي: وإن صبركم وتعففكم عن ٕ٘لوله تعالى:}َوأَْن تَْصِبُروا َخ
 .(ٗ)نكاحهن أفضل، لكًم"
 .(٘)وأْن تصبروا  ، أٌها الناس ، عن نكاح اإلماء  خٌر لكم" لال الطبري:"
 .(ٙ)لولد ٌصٌرون عبٌدا"أي: الصبر خٌر لكم لما وصفنا من أن ا لال الزجاج:"

 .(2)ٌعنً الصبر عن نكاح األَمِة لببل ٌكون ولده عبداً" لال الماوردي:"
عن  عن ابن عباس :  "}وأن تصبروا خٌر لكم {، لال : وأن تصبروا عن األمة ، خٌر 

، (ٖٔ)، وطاوس(ٕٔ)، وعطٌة(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(5)، وروي عن  سعٌد بن جبٌر(1)لكم"
 نحو ذلن. (2ٔ)،ومماتل بن حٌان(ٙٔ)، وجابر بن زٌد(٘ٔ)والسدي، (ٗٔ)والحسن

، ٌمول : وأن تصبَر وال تنكح األمة فٌكون ولدن مملوكٌن ، فهو خٌٌر  لال السدي:"
 .(1ٔ)لن"

 أباح هللا تعالى نكاح األمة بشرطٌن:  لال الواحدي:"
 أحدهما: فً أول اآلٌة، وهو عدم الطول.

العنت. ثم لال مع ذلن: }وأن تصبروا{ ٌرٌد: عن تزوج والثانً: فً آخرها، وهو خوؾ 
 .(5ٔ)اإلماء، }خٌر لكم{ أال ٌصٌر الولد عبدا"

ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النساء :  [، أي: وهللا "واسع المؽفرة عظٌم ٕ٘لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕٓ)الرحمة"

                                                             

 .ٕٙٓ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٓ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٕٓ/1تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔالنكت والعٌون: (2)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕٔ1أخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٓ/1(:ص5ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/1(:ص5ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص٘ٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص٘ٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص٘ٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص٘ٙٔ٘ابن ابً حاتم)( انظر: تفسٌر 2ٔ)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕٖٔ( أخرجه الطبري)1ٔ)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٙ( التفسٌر البسٌط:5ٔ)
 .2ٕٗ( صفوة التفاسٌر:ٕٓ)
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م لال: ٌرحم ، " لوله: رحٌ(ٔ)لال دمحم بن إسحاق:"} وهللا ؼفور رحٌم {،أي: ؼفر الذنب"
 .(ٕ)العباد على ما فٌهم"

 الفوائد:
 جواز التزوج من المملوكات لمن خاؾ العنت وهو عادم للمدرة على الزواج من الحرابر. -ٔ
 وجوب إلامة الحد على من زنت من اإلماء إن أحصن بالزواج واإلسبلم. -ٕ
 إلى ذلن.الزواج باإلماء إلرشاد هللا تعالى  ٔالصبر على العزوبة خٌر من -ٖ
لعل فً ذكر المؽفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، ٌؽفر هللا بها ذنوب عباده -ٗ

 .كما ورد بذلن الحدٌث. وحكم العبد الذكر فً الحد المذكور حكم األمة لعدم الفارق بٌنهما
خذ ذات دٌن فولده أّن الولد من أمه ، فمن أ {بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض }وٌستفاد من لوله تعالى :  -٘

 .منها ٌكون إن شاء هللا ذا دٌن
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدٌنها  :عن أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "تنكح المرأة ألربع

 .(ٖ)فاظفر بذات الدٌن تربت ٌدان"
 المرآن
ُ ِلٌُبٌََِّن لَكُْم َوٌَْهِدٌَكُْم سُنََن ال ِذٌَن ِمنْ  ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم ) }ٌُِرٌُد ّللا  ٌْكُْم َوّللا  ({ ٕٙلَْبِلكُْم َوٌَتُوَب َعلَ

 [ٕٙ]النساء : 

 التفسٌر:
ٌرٌد هللا تعالى بهذه التشرٌعات، أن ٌوضح لكم معالم دٌنه الموٌم، وشرعه الحكٌم، وٌدلكم على 
طرق األنبٌاء والصالحٌن من لبلكم فً الحبلل والحرام، وٌتوب علٌكم بالرجوع بكم إلى 

 لطاعات، وهو سبحانه علٌم بما ٌصلح شؤن عباده، حكٌم فٌما شرعه لكم.ا
ُ ِلٌُبٌََِّن لَكُْم{ ]النساء :   [، " أي: ٌرٌد هللا أن ٌفّصل لكم شرابع دٌنكم ٕٙلوله تعالى:}ٌُِرٌُد َّللاَّ

 .(ٗ)ومصالح أموركم"
 .(٘)من تحرٌم األمهات والبنات" لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٙ)لكم ما ٌمربكم منه"لال عطاء: "ٌبٌن  
 .(2)ولال الكلبً: "ٌرٌد هللا لٌبٌن لكم أن الصبر عن نكاح اإلماء خٌر لكم" 
 .(1)ٌرٌد هللا أن ٌبٌن شرابع دٌنكم ومصالح أمركم" لال الثعلبً:أي:" 
 .(5)ٌعنً أن ٌبٌن لكم" لال مماتل:" 
أصله :ٌرٌد هللا أن ٌبٌن لكم، فزٌدت البلم مإكدة إلرادة التبٌٌن كما زٌدت  لال الزمخشري:" 

فً: ال أبالن، لتؤكٌد إضافة األب. والمعنى: ٌرٌد هللا أن ٌبٌن لكم ما هو خفى عنكم من مصالحكم 
 .(ٓٔ)وأفاضل أعمالكم"

 :(ٔٔ)ٌرٌد هذا لٌبٌن لكم، لال الشاعر :معناه لال األخفش:" 

                                                             

 .5ٕ٘/ٖ(:ص1ٙٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص5ٙٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
باب: استحباب نكاح ذات  -لنكاح . ومسلم: فً أٖٔ/  5باب األكفاء فً الدٌن:  -(رواه البخاري: فً النكاح ٖ)

 .1/  5. والمصنؾ فً شرح السنة: 1ٙٓٔ/  ٕ( ٙٙٗٔذات الدٌن برلم )
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص5ٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٙ)
الممباس"  ، "تنوٌر51ٔ/ ٕ، "معالم التنزٌل" 1ٖٗ/ ٔأ، وانظر: "بحر العلوم"  ٔٗ/ ٗ"الكشؾ والبٌان"(2)

 .1ٕبهامش المصحؾ ص 
 .5ٕٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٔٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
: معانً المرآن ، والبٌت ؼٌر منسوب فًٕٖ/ ٕ، "المحتسب" 1ٓٔدٌوانه" ص البٌت لكثٌر فً  (ٔٔ)

 .11ٔ/ ٖالعرب:  ، ولسان1ٗٔ/ ٘، وتفسٌر المرطبً: 5ٕٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: ، و5ٙٔ/ٔلؤلخفش:
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 كؤنما                تمثل لً لٌلى بكل سبٌلأرٌد ألنسى ذكرها ف
 .(ٔ)فمعناه: أرٌد هذا الشًء ألنسى ذكرها"

العرب تجعل البلم فً موضع )أن( فً األمر واإلرادة كثٌرا من ذلن لول  لال الفراء:" 
، ولال فً األمر فً ؼٌر (ٖ)، و }ٌرٌدون لٌطفإا {(ٕ)هللا تبارن وتعالى:}ٌرٌد هللا لٌبٌن لكم{

، وهً فً لراءة عبد هللا، }وما أمروا إال (ٗ)من التنزٌل، }وأمرنا لنسلم لرب العالمٌن {موضع 
 .(٘)أن ٌعبدوا هللا مخلصٌن{"

لال الكوفٌون معنى البلم معنى أن، وأردت، وأمرت، تطلبان المستمبل، ال  لال الزجاج:" 
ز ذلن. وهذا ؼلط أن ٌجوز أن تمول: أردت أن لصت، وال أمرت أن لمت، ولم ٌمولوا لم ال ٌجو

تكون الم الجر تموم ممام " أن " وتإدي معناها، ألن ما كان فً معنى أن دخلت علٌه البلم. 
تمول: جبتن لكً تفعل كذا وكذا، وجبت لكً تفعل كذا وكذا. وكذلن البلم فً لوله: }ٌرٌد هللا 

 ، المعنى: أراده هللا عز وجل للتبٌٌن لكم.«كً»لٌبٌن لكم{، كالبلم فً 
 :(ٙ)أنشد أهل اللؽة

 أردت لكٌما ال ترى لً عبرة           ومن ذا الذي ٌعطً الكمال فٌكمل
 :(2)وأنشدنا دمحم بن ٌزٌد المبرد

 أردت لكٌما ٌعلم الناس أنها             سراوٌل لٌسر والوفود شهود
أردت ألن فؤدخل هذه البلم على " كً "، ولو كانت بمعنى أن لم تدخل البلم علٌها، وكذلن 

ٌَا تَْعبُُرون{ ]ٌوسؾ :  ْإ [، ٖٗتموم، وأمرت ألن أكون مطٌعا، وهذا كموله تعالى: }ِإْن كُْنتُْم ِللرُّ
ٌَْرَهبُوَن{  أٌضا: -عز وجل  -أي: إن كنتم عبارتكم للرإٌا، وكذلن لوله  }ِللَِّذٌَن هُْم ِلَربِِّهْم 

 .(1)[، أي: الذٌن هم رهبتهم لربهم"ٗ٘ٔ]األعراؾ : 
[، "أي: ٌرشدكم إِلى طرابك األنبٌاء ٕٙلوله تعالى:}َوٌَْهِدٌَكُْم سُنََن الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم{ ]النساء :  

 .(5)والصالحٌن لتمتدوا بهم"
 .(ٓٔ)كذلن كان سنة الذٌن من لبلكم" لال مماتل بن حٌان:" 
تحرٌم النسب  ٌعنً: شرابع هدى من كان لبلكم من المإمنٌن من لال مماتل بن سلٌمان:" 

 .(ٔٔ)والصهر"
أي ٌدلكم على طاعته كما دل األنبٌاء والذٌن اتبعوهم من لبلكم، ومعنى }سنن  لال الزجاج:" 

 .(ٕٔ)الذٌن من لبلكم{، أي طرق الذٌن من لبلكم"
وأن ٌهدٌكم مناهج من كان لبلكم من األنبٌاء والصالحٌن والطرق التً  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖٔ)تدوا بهم"سلكوها فً دٌنهم لتم

                                                             

 .5ٙٔ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 [.ٕٙ]سورة النساء: (ٕ)
 [.1]سورة الصؾ: (ٖ)
 [.2ٔ]سورة األنعام: (ٗ)
 .1ٕٕ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٙٗ/ ٕ، و"اللسان" )أثل(، و"األمالً" 1ٙٗ/ 1، و"خزانة األدب" 2ٖٔ/ ٕهمع الهوامع" انظرم البٌت فً  (ٙ)

ٗٙ. 
. وجاء فً حاشٌته: .. وشنا: أي ٙٙٗ، "اإلنصاؾ" لؤلنباري ص 2ٕ/ ٘البٌت ؼٌر منسوب فً الطبري (2)

ٌابسة متخرلة، والبٌداء: الصحراء التً ٌبٌد سالكها. أي ٌهلن، والبلمع الخالٌة. والشاهد منه أن الشاعر أظهر أن 
 .بعد: كً.

 .ٖٗ-ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (5)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص5ٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٔٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)



ٕ5ٙ 
 

ٌعنً: شرابع من كان لبلكم من المإمنٌن فٌما حرم علٌكم من األمهات  لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٔ)والبنات واألخوات"

ولٌسددكم  سُبل من لبلكم من أهل اإلٌمان باهلل وأنبٌابه ، ومناهجهم فٌما  لال الطبري:أي:" 
ما حرم علٌكم فً اآلٌتٌن اللتٌن َبٌَّن  حّرم علٌكم من نكاح األمهات والبنات واألخوات وسابر

 .(ٕ)فٌهما ما حّرم من النساء"
طرابك الذٌن من لبلكم من النبٌن، والصالحٌن، ولٌل: من لوم لال السمعانً: أي: وٌرشدكم  

موسى، وعٌسى، الذٌن هدوا بالحك؛ وذلن أنه حرم علٌهم ما حرم على المسلمٌن من المحارم 
 .(ٖ)وٌهدٌكم إلى الملة الحنٌفٌة، ملة إبراهٌم"المذكورات، ولٌل: معناه: 

السنن: جمع السنة أي الطرٌمة المستمٌمة، وأصلها من سن الماء، وعنه  لال الراؼب:" 
استعٌر من سن السٌؾ لما كان ٌشبه عند صمله بالماء، واستعٌر منه سن الفرس، كما ٌمال: 

 .(ٗ)صمل الفرس"
ٌْكُْم{ ]ا  [، "أي: وٌمبل توبتكم فٌما الترفتموه من اإِلثم ٕٙلنساء : لوله تعالى:}َوٌَتُوَب َعلَ

 .(٘)والمحارم"
ٌعنى: وٌتجاوز عنكم من نكاحكم، ٌعنى: من تزوٌجكم إٌاهن من لبل  لال مماتل:" 

 .(ٙ)التحرٌم"
 .(2)أي: ٌتجاوز عما كان من نكاحكم إٌاهن لبل التحرٌم" لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(1)عن معصٌته التً كنتم علٌها إلى طاعته"ٌرجع بكم  لال الواحدي:أي:" 
وٌرشدكم إلى طاعات إن لمتم بها كانت كفارات لسٌباتكم فٌتوب  لال الزمخشري:أي:" 

 .(5)علٌكم وٌكفر لكم"
ٌرٌد هللا أن ٌرجع بكم إلى طاعته فً ذلن ، مما كنتم علٌه من معصٌته  لال الطبري:أي:" 

فً فعلكم ذلن لبَل اإلسبلم ، ولبل أن ٌوحً ما أوحَى إلى نبٌه من ذلن  علٌكم  ، لٌتجاوز لكم 
 .(ٓٔ)بتوبتكم عما سلؾ منكم من لبٌح ذلن لبل إنابتكم وتوبتكم"

ن ٌبٌن لكم، ولٌل: ٌرجع بكم من المعصٌة وٌتجاوز عنكم ما أصبتم لبل أ لال البؽوي:أي:" 
 .(ٔٔ)التً كنتم علٌها إلى طاعته، ولٌل: ٌوفمكم التوبة"

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]النساء :   [، "أي: وهللا علٌم بؤحوال العباد حكٌم فً تشرٌعه ٕٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕٔ)لهم"
ودنٌاهم وؼٌر ذلن من أمورهم ، وهللا ذو علم بما ٌصلح عباده فً أْدٌانهم  لال الطبري:أي:" 

وبما ٌؤتون وٌذَرون مما أحل أو حرم علٌهم ، حافظ ذلن كله علٌهم  حكٌم  بتدبٌره فٌهم ، فً 
 .(ٖٔ)تصرٌفهم فٌما صّرفهم فٌه"

}وهللا علٌم{ بمصالح عباده فً أمر دٌنهم ودنٌاهم، }حكٌم{، فٌما دبر  لال البؽوي:أي:" 
 .(ٔ)من أمورهم"

                                                             

 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 .5ٕٓ/1تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٕٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .ٕٓٙالوجٌز: (1)
 .ٔٓ٘/ٔالكشاؾ: (5)
 .5ٕٓ/1تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٕٓ/1تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 الفوائد:
هللا تعالى علٌنا فً تعلٌله األحكام لنا لتطمبن نفوسنا وٌؤتً العمل بانشراح صدر وطٌب منة -ٔ

 خاطر.
 منة هللا على المإمنٌن بهداٌتهم إلى طرق الصالحٌن وسبٌل المفلحٌن ممن كانوا لبلهم. -ٕ
 :«الحكٌم»، و«العلٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٖ

سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  ْلمُ اْلعِ ، و«العلٌم»ن أسمابه فم 
 .(ٕ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى ، هو المحكم لخلك األشٌاء"«: الحكٌم»و
 .(ٖ) إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها

 
 المرآن

 ُ ٌْاًل َعِظًٌما ) }َوّللا  ٌْكُْم َوٌُِرٌُد ال ِذٌَن ٌَت بِعُوَن الش َهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َم ({ 1ٌُِٕرٌُد أَْن ٌَتُوَب َعلَ
 [1ٕ]النساء : 

 التفسٌر:
وهللا ٌرٌد أن ٌتوب علٌكم، وٌتجاوز عن خطاٌاكم، وٌرٌد الذٌن ٌنمادون لشهواتهم وملذاتهم أن 

 ًرا.تنحرفوا عن الدٌن انحرافًا كبٌ
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال: 

ٌْبًل َعِظًٌما{،والمٌل العظٌم:  أحدها: أخرج ابن أبً حاتم عن مماتل بن حٌان لوله: } أَْن تَِمٌلُوا َم
زاد ابن الحجر:" فؤنزل هللا هذه . (ٗ)أن الٌهود ٌزعمون أن نكاح األخت من األب حبلل من هللا"

 . (٘)اآلٌة"

َّبِعُوَن الشََّهَواتِ  } ،  عن السدي:"(ٙ)وابن أبً حاتموالثانً: أخرج الطبري  {، لال : َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن ٌَت
 .(2)هم الٌهود والنصارى"

لال الزمخشري:"ولٌل: المجوس: كانوا ٌحلون نكاح األخوات من األب وبنات األخ  والثالث:
وبنات األخت، فلما حرمهن هللا لالوا: فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة، والخالة والعمة علٌكم 

 .(1)حرام، فانكحوا بنات األخ واألخت، فنزلت"
هم الٌهوُد خاصة ، وكانت إرادتهم من المسلمٌن اتّباَع شهواتهم فً نكاح  لال الطبري:" 

األخوات من األب. وذلن أنهم ٌحلون نكاَحهّن ، فمال هللا تبارن وتعالى للمإمنٌن : وٌرٌُد الذٌن 
 .(5)ٌحلِّلون نكاح األخوات من األب ، أن تمٌلوا عن الحك فتستحلّوهن كما استحلوا"

ُ لوله تعالى:  ٌْكُْم{ ]النساء : }َوَّللاَّ ٌَتُوَب َعلَ [، أي:" وهللا ٌرٌد أن ٌتوب علٌكم، 2ٕ ٌُِرٌُد أَْن 
 . (ٓٔ)وٌتجاوز عن خطاٌاكم"

لال الصابونً:"أي ٌحب بما شرع من األحكام أن ٌطهركم من الذنوب واآلثام، وٌرٌد توبة  
 .(ٔٔ)العبد لٌتوب علٌه"

                                                                                                                                                                               

 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٕ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٖ)
 " وهو فٌه أطول مما هنا.5ٖٗ/ ٕ. وعزاه إلٌه فً "الدر" "5ٕٙ/ٖ(:ص2ٗٔ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕالعجاب: (٘)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص2ٔٔ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٔ/1(:ص5ٖٖٔتفسٌر الطبري) (2)
 .ٔٓ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٕٗٔ/1تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖلتفسٌر المٌسر:ا (ٓٔ)
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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با لتوبتكم التً ٌؽفر لكم بها ما سلؾ أي ٌدلكم بطاعته على ما ٌكون سب لال الزجاج:" 
 .(ٔ)من ذنوبكم"

 .(ٕ)عن ابن عباس لال: "مبدأ التوبة من هللا" 
ٌْبًل َعِظًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:  َهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َم ٌَتَّبِعُوَن الشَّ [، أي:" 2ٕ}َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن 

 .(ٖ)عن الدٌن انحرافًا كبًٌرا"وٌرٌد الذٌن ٌنمادون لشهواتهم وملذاتهم أن تنحرفوا 
 .(ٗ)لال الزجاج:" ي أن تعدلوا عن المصد" 

 .(٘)لال السدي:" هم الٌهود والنصارى" 
 .(2)وروي عن ابن عٌٌنة نحو ذلن .(ٙ)لوله: }ٌتبعون الشهوات{ لال: الزنا"لال مجاهد:" 
ن األب حبلل من لال مماتل بن حٌان:" والمٌل العظٌم: أن الٌهود ٌزعمون أن نكاح األخت م 
 .(1)هللا"

لال السمعانً:" المٌل العظٌم: هو أن ٌفعل فعبل ال ٌخاؾ هللا فٌه، وال ٌرلب الناس،  
 .(5)ولٌل: المٌل العظٌم باتباع الشهوات"

المٌل وإن كان عاما فً المٌل إلى الخٌر والشر، فالممصود به ههنا  لال الراؼب:" 
بادة هللا بالمول المجمل ضربٌن، صمل العمل، ولمع الجور عن لصد السبٌل، ولما كان جمٌع ع

الشهوة، وكل أمر ونهً فذرٌعة إلٌهما، صار اتباع الشهوة سبب كل مذمة، فلذلن عبر بمتبع 
بَلةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت{ ]مرٌم :  الشهوات عن الفاسك والكافر، وعلى هذا لوله: }أََضاعُوا الصَّ

٘5.] 
 هوات مذموما فً كل حال.فإن لٌل: فلٌس اتباع الش

 بل منها ما هو محمود؟
 لٌل: لد لال بعض المتكلمٌن وبعض المفسرٌن: عنى بذلن بعض الشهوات.

 ولال بعضهم: عنى من ٌتبع الشهوات كلها.
والصحٌح أن اتباع الشهوة فً كل حال مذموم، ألن ذلن هو االبتمار لها من حٌث ما 

تعاطٌه من حٌث دعت الشهوة إلٌه، بل من حٌث  دعت، وما سوغ من تعاطً ذلن، فلٌس جواز
َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعْن َسبٌِِل  سوغ العمل أو الشرع، فذلن هو اتباع لهما، وٌإكد ذلن لوله: }َواَل تَت

ِ{ ]ص :  : عبد [ ، ولٌل2ٙٔ[، ولوله: }َولَِكنَّهُ أَْخلََد إَِلى اأْلَْرِض َواتََّبَع َهَواهُ { ]األعراؾ : َّٕٙللاَّ
 .(ٓٔ)الشهوة أذل من عبد الرق"

ٌْبًل َعِظًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:وفً تفسٌر   ٌَتَّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َم [، 2ٕ}َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن 
 ثبلثة أوجه:

 .(ٗٔ)، وابن عٌٌنة(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)أحدها : أنهم الزناة ، وهو لول ابن عباس
 .(ٔ)أنهم الٌهود والنصارى ، وهو لول السديوالثانً : 

                                                             

 .ٖٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٖ(:ص2ٓٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٔ/1(:ص5ٖٖٔ، و الطبري)5ٕ٘/ٖ(:ص2ٔٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٙ/ٖ(:ص2ٕٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٙ/ٖ(:ص2ٕٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٙٔ/ٕالعجاب: (1)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (5)
 .5ٙٔٔ-5٘ٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .2٘ٙ/ٕ(:صٖٙٙٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/1(:ص5ٖٕٔ)-(5ٕٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘ٙ/ٕ(:صٖٙٙٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٖ(:ص2ٕٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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 . (ٕ)والثالث : كل متبع شهوةً فً دٌنه لؽٌر الذي أبٌح له ، وهو لول ابن زٌد
أن معنى ذلن "وٌرٌد الذٌن ٌتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل  -وهللا أعلم–والراجح  

أن تمٌلوا  عن الحك ،  وطبلب الزنا ونكاح األخوات من اآلباء ، وؼٌر ذلن مما حرمه هللا 
وعما أذن هللا لكم فٌه ، فتجوُروا عن طاعته إلى معصٌته ، وتكونوا أمثالهم فً اتباع شهوات 
أنفسكم فٌما حرم هللا ، وترن طاعته  مٌبل عظًٌما، ألن هللا عز وجل عّم بموله :  وٌرٌد الذٌن 

هم بوصفهم بذلن ، من ؼٌر ٌتبعون الشهوات  ، فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة ، وعم
 .(ٖ)وصفهم باتّباع بعض الشهوات المذمومة"

 .(ٗ)ولرئ: }أن ٌمٌلوا{، بالٌاء 
 الفوائد:

 منته تعالى فً تطهٌر المإمنٌن من األخباث وضبلل الجاهلٌات.-ٔ
الكشؾ عن نفسٌة اإلنسان، إذ الزناة ٌرؼبون فً كون الناس كلهم زناة، والمنحرفون ٌودون  -ٕ

الناس مثلهم، وهكذا كل منؽمس فً خبث أو شر أو فساد ٌود أن ٌكون كل الناس  أن ٌنحرؾ
 مثله، كما أن الطاهر ٌود أن ٌطهر وٌصلح كل الناس.

 المرآن
ْنَساُن َضِعٌفًا ) ُ أَْن ٌَُخّفَِف َعْنكُْم َوُخِلَك اإْلِ  [1ٕ({ ]النساء : 1ٕ}ٌُِرٌُد ّللا 

 التفسٌر:
 التٌسٌر، وعدم التشدٌد علٌكم؛ ألنكم خلمتم ضعفاء.ٌرٌد هللا تعالى بما شرعه لكم 

ُ أَْن ٌَُخفَِّؾ َعْنكُْم{ ]النساء :   [، " أي ٌرٌد تعالى بما ٌسَّر أن ٌسّهل 1ٕلوله تعالى: }ٌُِرٌُد َّللاَّ
 .(٘)علٌكم أحكام الشرع"

ٌرٌد هللا أن ٌٌُسر علٌكم ، بإذنه لكم فً نكاح الفتٌات المإمنات إذا لم  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)تستطٌعوا طوال لحرة"
 .(2)عن احتمال الصبر عن جماع النساء" لال الماوردي: أي:" 
 .(1)إحبلل نكاح األمة وؼٌره من الرخص" لال الزمخشري:أي:" 
بعثت بالحنٌفٌة :»-ملسو هيلع هللا ىلص-لال . (5)أي: ٌسهل علٌكم، ولد سهل هذا الدٌن" لال السمعانً:" 

ٌِْهْم { ]األعراؾ :  ، ولال هللا تعالى:(ٓٔ)«السمحة ٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرهُْم َواأْلَْؼبَلَل الَِّتً َكانَْت َعلَ }َو
ٔ٘2.] 
ُ أَْن ٌَُخفَِّؾ َعْنكُْم{، ٌمول: فً نكاح األمة وفً كل ش لال مجاهد: "لوله:  ًء فٌه }ٌُِرٌُد َّللاَّ
 .(ٔٔ)ٌسر"
 .(ٕٔ): رّخص لكم فً نكاح هإالء اإلماء ، حٌن اضطُّروا إلٌهن" لال ابن زٌد:" 
ُ أَْن ٌَُخفَِّؾ َعْنكُْم{ ]النساء : وفً    [، وجهان:1ٕلوله تعالى: }ٌُِرٌُد َّللاَّ

 .(ٔ)، ومماتل(ٖٔ)أحدهما: أن المراد به نكاح األمة عند الضرورة. وهو لول مجاهد 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٔ/1(:ص5ٖٖٔ، والطبري)5ٕ٘/ٖ(:ص2ٔٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗٔ/1(:ص5ٖٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٗٔ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٓ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 1ٕٗ.صفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕ٘ٔ/1تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔالنكت والعٌون: (2)
 .ٔٓ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٙٙ/٘(:ص 2ٕٕٗٙأخرجه أحمد: )(ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٖ(:ص2٘ٔ٘، وابن أبً حاتم)ٕ٘ٔ/1(:ص5ٖٔ٘أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/1(:ص5ٖٔ5أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٖ(:ص2٘ٔ٘، وابن أبً حاتم)ٕ٘ٔ/1(:ص5ٖٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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هذا عام فً كل أحكام الشرع، وفً جمٌع ما ٌسره لنا وسهله علٌنا إحسانا منه إلٌنا،  والثانً: أن
ولم ٌثمل التكلٌؾ علٌنا كما ثمل على بنً إسرابٌل بفضله ولطفه. وهذا لول وأبً جعفر 

 .(ٗ)ونسب الواحدي معناه إلى ابن عباس، (ٖ)، والزمخشري(ٕ)الترمذي
ْنَساُن   [، " أي: وخلك اإلنسان عاجزاً عن مخالفة 1َٕضِعٌفًا{ ]النساء : لوله تعالى:}َوُخِلَك اإْلِ

 .(٘)هواه ال ٌصبر عن إِتباع الشهوات"
 .(ٙ)ال ٌصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات" لال الزمخشري:أي:" 
ٌسَّر ذلن علٌكم إذا كنتم ؼٌَر مستطٌعً الطْول للحرابر ، ألنكم ُخِلمتم لال الطبري:أي:" 

عن ترن جماع النساء ، للٌلً الصبر عنه ، فؤذن لكم فً نكاح فتٌاتكم المإمنات ضعفاء عجزةً 
عند خوفكم العَنَت على أنفسكم ، ولم تجُدوا طوال لحرة ، لببل تزنوا ، لملّة صبركم على ترن 

 .(2)جماع النساء"
لال الحجازي:أي:" وخلك اإلنسان ضعٌفا عن مماومة الشهوات والولوؾ أمام تٌارات 

ء فإنهن حبابل الشٌطان. ولهذا نهانا عن الجلوس مع ؼٌر المحارم والحدٌث معهن لؽٌر النسا
 .(1)ضرورة، ونهى النساء عن كشؾ عوراتهن وتبرجهن وعن إبداء زٌنتهن"

ْنَساُن َضِعًٌفا{، لال: فً شؤن النساء أي: ال ٌصبر عنهن"  . (5)لال طاوس:" }َوُخِلَك اإْلِ
 .(ٓٔ)لال وكٌع: "ٌذهب عمله عندهن"

 .(ٔٔ)ي ٌستمٌله هواه" ولال الزجاج:"
 .(ٕٔ)ٌضعؾ عن الصبر عن الجماع" لال ابن عباس:"

 .(ٖٔ)وخلك اإلنسان ضعٌفًا  ، لال : فً أمر الجماع" وفً رواٌة أخرى عن طاوس:"
وخلك اإلنسان ضعًٌفا  ، لال : فً أمور النساء. لٌس ٌكون اإلنسان فً  وفً رواٌة أخرى:"

 .(ٗٔ)شًء أضعَؾ منه فً النساء"

 .(ٙٔ)"(٘ٔ)لال الحسن: "هو أن خلمه من ماء مهٌن، بٌانه لول هللا: }الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن َضْعٍؾ{
ه لال ابن كٌسان: }خلك اإلنسان ضعٌفا{، ٌستمٌله هواه وشهوته وٌستطٌشه خوف

 .(2ٔ)وحزنه"
لال طاوس والكلبً وأكثر المفسرٌن: ٌعنً فً أمر الجماع ال ٌصبر على   لال الثعلبً:"

 .(1ٔ)النساء وال ٌكون اإلنسان فً شًء أضعؾ منه فً أمر النساء"

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٙ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٖ(:ص1ٙٔانظر: تفسٌر المرآن برواٌة أبً جعفر الترمذي) (ٕ)
 .ٔٓ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
لم ألؾ على لول ابن عباس، وأنظر "تنوٌر الممباس" بهامش المصحؾ ، وٙٙٗ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط: (ٗ)

 ..1ٖص 
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر:(٘)
 .ٔٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/1تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٙالتفسٌر الواضح: (1)
 .5ٕٙ/ٖ(:ص2ٙٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕٙ/ٖ(:ص22ٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٗٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/ٙ، وذكره عنه الواحدي: فً التفسٌر البسٌط:1ٖانظر: "تنوٌر الممباس" بهامش المصحؾ (ٕٔ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/1(:ص5ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/1(:ص5ٖٔ1أخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .[ٗ٘] سورة الروم : (٘ٔ)
 . 5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٙٔ)
 . 5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(2ٔ)
 . 5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(1ٔ)
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لال سعٌد بن المسٌب: "ما آٌس الشٌطان من بنً آدم إال أتاه من لبل النساء، ولد أتى علً 
عٌنً وأنا أعشى باألخرى، وأن أخوؾ ما أخاؾ علً فتنة ثمانون سنة وذهبت إحدى 

 .(ٔ)النساء"
ولال مالن بن شرحبٌل: "لال عبادة بن الصامت: أال تروننً ال ألوم إال رفدا وال آكل إال ما 
لوق لً ولد مات صاحبً منذ زمان، وما ٌسرنً أنً خلوت بامرأة ال تحل لً وأن لً ما تطلع 

 .(ٕ)الشٌطان فٌحكٌه علً أنه ال سمع له وال بصر" علٌه الشمس مخافة أن ٌؤتٌنً
عن ابن عباس لال : ثماِن آٌات نزلت فً  سورة النساء  ،  أخرج الطبري عن عباس: "

ُ ِلٌُبٌََِّن لَكُْم َوٌَْهِدٌَكُْم سُنََن  هً خٌر لهذه األمة مما طلعت علٌه الشمس وؼربت ، أوالهن :}ٌُِرٌُد َّللاَّ
ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]سورة النساء :  ٌْكُْم َوَّللاَّ ُ ٌُِرٌُد أَْن ٕٙالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم َوٌَتُوَب َعلَ [ ، والثانٌة : }َوَّللاَّ

ٌْبل َعِظًٌما ( ]سورة النساء :  ٌْكُْم َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن ٌَتَّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َم [ ، 2ٌَٕتُوَب َعلَ
ُ أَْن ٌَُخفَِّؾ َعْنكُْم َوُخِلَك اإلْنَساُن َضِعًٌفا{ ]سورة النساء :   .(ٖ)["1ٕوالثالثة :}ٌُِرٌُد َّللاَّ
 .(ٗ)ولرأ ابن عباس: }وخلك اإلنسان{، على البناء للفاعل ونصب اإلنسان

وفً سٌاق ضعؾ وعجز اإلنسان لال موسى الكلٌم علٌه الصبلة والسبلم لنبٌنا صلوات  
هللا وسبلمه  علٌه لٌلة اإلسراء ِحٌَن مر علٌه راجعا من عند سْدرة المنتهى ، فمال له :" ما 

لال: للت: خمسٌن صبلة، فً كل ٌوم ولٌلة، لال: ارجع إلى ربن فاسؤله فرض ربن على أمتن؟ 
التخفٌؾ، فإن أمتن ال تطٌك ذلن، وإنً لد بلوت بنً إسرابٌل وخبرتهم، لال: فرجعت إلى ربً، 
عز وجل، فملت: أي رب، خفؾ عن أمتً، فحط عنً خمسا، فرجعت إلى موسى، فمال: ما 

تن ال تطٌك ذلن، فارجع إلى ربن فاسؤله التخفٌؾ فعلت؟ للت: حط عنً خمسا، لال: إن أم
ألمتن، لال: فلم أزل أرجع بٌن ربً وبٌن موسى، وٌحط عنً خمسا خمسا، حتى لال: ٌا دمحم، 
هً خمس صلوات فً كل ٌوم ولٌلة، بكل صبلة عشر، فتلن خمسون صبلة، ومن هم بحسنة فلم 

بة فلم ٌعملها، لم تكتب شٌبا، فإن ٌعملها، كتبت حسنة، فإن عملها، كتبت عشرا، ومن هم بسٌ
عملها، كتبت سٌبة واحدة، فنزلت حتى انتهٌت إلى موسى، فؤخبرته، فمال: ارجع إلى ربن 
فاسؤله التخفٌؾ ألمتن، فإن أمتن ال تطٌك ذان، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لمد رجعت إلى ربً حتى 

 .(٘)لمد استحٌٌت"
 الفوائد:

وما ال ٌطٌمه إٌمانه  ه اإلنسانما ٌضعؾ عنتعالى وإحسانه بعباده، تخفٌفه عمن رحمة هللا  -ٔ
 وصبره ولوته.

 ضعؾ اإلنسان أمام ؼرابزه ال سٌما ؼرٌزة الجنس.-ٕ
 المرآن

ٌْنَكُْم بِاْلبَاِطِل إاِل  أَْن تَكُوَن تَِجاَرًة َعنْ  تََراٍض ِمْنكُْم َواَل  }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَ
َ َكاَن بِكُْم َرِحًٌما )  [1ٕ({ ]النساء : 1ٕتَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم إِن  ّللا 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال ٌحل لكم أن ٌؤكل بعضكم مال بعض بؽٌر 

وال ٌمتل بعضكم بعًضا فتهلكوا حك، إال أن ٌكون َوْفَك الشرع والكسب الحبلل عن تراض منكم، 
 أنفسكم بارتكاب محارم هللا ومعاصٌه. إن هللا كان بكم رحًٌما فً كل ما أمركم به، ونهاكم عنه.

                                                             

 . 5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٔ)
 . 5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕ)
 .2ٕ٘/1(:ص5ٕٖٗتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٔٓ٘/ٔالكشاؾ:انظر:  (ٗ)
(:ص ٖٖٓ(، ومسلم)ٕٓٔٔ، وعبد بن حمٌد )ٖ٘ٔ/ٖ(:ص1ٕٙ٘ٔ، و)1ٗٔ/ٖ(:ص ٖٖٕ٘ٔأخرجه أحمد)(٘)

 .(ٙٙٗٔٔ، والنسابً فً "الكبرى" )55/ٔ(:ص ٖٖٓومسلم)
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ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساء :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 5ٕلوله تعالى:}
 .(ٔ)وعملوا بشرعه"

ٌْنَكُْم بِاْلَباِطِل{ ]النساء : لوله تعالى:}اَل  [، أي:" ال ٌؤكل بعضكم أموال 5ٕتَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَ
 .(ٕ)بعض بؽٌر حك"

: ال ٌؤكل بعضكم أمواَل بعض بما حّرَم علٌه ، من الربا والممار  لال الطبري:أي:"
 .(ٖ)وؼٌر ذلن من األمور التً نهاكم هللا عنها"

عالى عباده المإمنٌن عن أن ٌؤكلوا أموال بعضهم بعضا نهى تبارن وت لال ابن كثٌر:"
بالباطل ، أي : بؤنواع المكاسب التً هً ؼٌر شرعٌة ، كؤنواع الربا والممار ، وما جرى 
مجرى ذلن من سابر صنوؾ الحٌل ، وإن ظهرت فً ؼالب الحكم الشرعً مما ٌعلم هللا أن 

 .(ٗ)متعاطٌها إنما ٌرٌد الحٌلة على الربا"
ٌْنَكُم بِاْلَباِطلِ وفً تفس { ]النساء : ٌر لوله تعالى :}ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن َءاَمنُواْ الَ تِؤْكُلُواْ أَْمَوالَكُم بَ

 ثبلثة ألاوٌل :[، 5ٕ
 . (٘)أحدها : أنه الزنى ، والممار ، والبخس ، والظلم ، وهو لول السدي

 . (ٙ)والثانً : العمود الفاسدة ، وهو لول ابن عباس
. وفً رواٌة (2)عباس:" الرجل ٌشتري السلعة فٌرّدها وٌرّد معها درهًما" لال ابن 
عن عكرمة ، عن ابن عباس فً الرجل ٌشتري من الرجل الثوَب فٌمول :  إن رضٌته أخرى: "

أخذته وإال رددته ورددت معه درهًما  ، لال : هو الذي لال هللا :  ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم 
 .(1)بالباطل"
أنه نهى أن ٌؤكل الرجل طعام لِرى وأََمر أن ٌؤكله ِشرى ثم نسخ ذلن بموله تعالى فً  والثالث :

[ إلى لوله:}أَْو أَْشتَاتاً{،   ٔٙسورة النور : }َوالَ َعلَى أَنفُِسكُْم أَن تَؤْكُلُواْ ِمن بٌُُوتِكُْم {] النور : 

 .(ٓٔ)، وعكرمة(5)وهو لول الحسن البصري
لمول األول، " وذلن أن هللا تعالى ذكره حّرم أكل أموالنا بٌننا هو ا -وهللا أعلم-والراجح 

بالباطل ، وال خبلؾ بٌن المسلمٌن أّن أكل ذلن حراٌم علٌنا ، فإّن هللا لم ٌحلَّ لط أكَل األموال 
بالباطل، وأما لَرى الضٌؾ وإطعام الطعام فمد كان من حمٌد أفعال أهل الشرن واإلسبلم التً 

علٌها َوندبهم إلٌها ، وأن هللا لم ٌحّرم ذلن فً عصر من العصور ، بل نََدب هللا  َحِمَد هللا أهلها
عباده وحثهم علٌه، وإذ كان ذلن كذلن ، فهو من معنى األكل بالباطل خارج ، ومن أن ٌكون 
ناسًخا أو منسوًخا بمعزل. ألن النسَخ إنما ٌكون لمنسوخ ، ولم ٌثبت النهً عنه ، فٌجوز أن 

 .(ٔٔ)ا باإلباحة"ٌكون منسوخً 
فً هذه اآلٌة إبانةٌ من هللا تعالى ذكره عن تكذٌب لول الجهلة من  لال الطبري:" 

فة المنكرٌن طلَب األلوات بالتجارات والصناعات ، وهللا تعالى ٌمول :  ٌا أٌها الذٌن  المتصّوِ
سابًا منا ذلن آمنوا ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم  ، اكت

 .(ٕٔ)بها"

                                                             

 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖ، والتفسٌر المٌسر:1ٕٗانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/1تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/1(:ص5ٔٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٕٔٗ(، و)5ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٕٔٗأخرجه الطبري)(1)
 .1ٕٔ/1(:ص5ٖٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٔ/1(:ص5ٖٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/1تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/1تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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التجارةُ رزٌق من رزق هللا ، وحبلٌل من حبلل هللا ، لمن طلبها بصدلها  لال لتادة:" 
ها. ولد كنا نحدَّث  .(ٕ): أن التاجَر األمٌن الصدوَق مع السبعة فً ظّل العرش ٌوم المٌامة" (ٔ)وبّرِ

 .(ٕ)المٌامة"
[، "أي إِال ما كان 5ٕكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}إِالَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمنْ 

 .(ٖ)بطرٌك شرعً كالتجارة عن تراض منكم"
وهو استثناء منمطع ، كؤنه ٌمول : ال تتعاطوا األسباب المحرمة فً  لال ابن كثٌر:"

اكتساب األموال ، لكن المتاجر المشروعة التً تكون عن تراض من البابع والمشتري فافعلوها 
ُ إِال بِ  َم َّللاَّ اْلَحّكِ وتسببوا بها فً تحصٌل األموال. كما لال هللا تعالى : } َوال تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

 .(ٗ)["ٙ٘[ ، وكموله } ال ٌَذُولُوَن فٌَِها اْلَمْوَت إِال اْلَمْوتَةَ األولَى { ]الدخان : ٔ٘ٔ{ ]األنعام : 
 [، لوالن:5ٕلوله تعالى:}إِالَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنكُْم{ ]النساء : وفً 

خٌار ، وهو  لول مالن بن أنس ، وأبً أحدهما : أن التراضً هو أن ٌكون العمد ناجزاً بؽٌر 
 .(٘)حنٌفة ، وأبً ٌوسؾ، ودمحم

، وابن (ٙ)والثانً : هو أن ٌخٌر أحدهما صاحبه بَعد العمد ولبل االفتراق ، وهو لول شرٌح
 . (1)، والشعبً (2)سٌرٌن

إن التجارة التً هً عن تراض بٌن المتباٌعٌن ، ما تفّرق المتباٌعان  -وهللا أعلم-والراجح
ن المجلس الذي تواجبَا فٌه بٌنهما عُمدة البٌع بؤبدانهما ، عن تراض منهما بالعمد الذي جرى ع

بٌنهما ، وعن تخٌٌر كل واحد منهما صاحبه لصحة الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" كما ثبت فً 
إذا »، وفً لفظ البخاري : (5)«تََفرلاالبٌعان بالخٌار ما لم ٌَ »الصحٌحٌن : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

، فإذ كان ذلن عن رسول هللا (ٓٔ)«إذا تباٌع الرجبلن فكل واحد منهما بالخٌار ما لم ٌتفرلا»
هللا علٌه وسلم صحًٌحا ، فلٌس ٌخلو لول أحد المتباٌعٌن لصاحبه :  اختر  ، من أن ٌكون لبل 

 .(ٔٔ)عمد البٌع ، أو معه ، أو بعده
هذه اآلٌة الكرٌمة احتج الشافعً رحمه هللا على أنه ال ٌصح البٌع إال لال ابن كثٌر:ومن 

بالمبول ؛ ألنه ٌدل على التراضً نَصا ، بخبلؾ المعاطاة فإنها لد ال تدل على الرضا وال بد ، 
وخالؾ الجمهوَر فً ذلن مالن وأبو حنٌفة وأحمد وأصحابهم ، فرأوا أن األلوال كما تدل على 

فعال تدل فً بعض المحال لطعا ، فصححوا بٌع المعاطاة مطلما ، ومنهم التراضً ، وكذلن األ
من لال : ٌصح فً المحمَّرات ، وفٌما ٌعده الناس بٌعا ، وهو احتٌاط نظر من محممً المذهب ، 

 .(ٕٔ)وهللا أعلم

                                                             

ٌعنً الحدٌث الصحٌح :  َسْبعَةٌ ٌِظلُُّهم هللا فً ِظلّه ٌوَم ال ِظّل إال ِظلُّهُ : إَمام عادٌل ، وشابٌّ نََشؤَ فً عبادة هللا (ٔ)
ى ذلن وافترلَا ، هللا ، ورُجٌل للبه ُمعَلٌَّك بالمسِجد إذَا َخَرَج ِمْنه َحتَّى ٌَعُوَد إلٌه ، ورجبلن تَحابَّا فً هللا فاجتمعَا عل

ًٌا ففاضْت عٌناهُ ، ورُجٌل َدَعتْهُ امرأة ذات َمْنِصٍب وَجماٍل فمال : إنًّ أخاؾ هللا َربَّ العالَمٌن  ورُجٌل ذكر هللا خال
، ورُجٌل تصدَّق بصدلٍة ، فؤخَفاها حتى ال تَْعلَم ِشماله ما تنِفُك ٌمٌنُه  . رواه الترمذي من حدٌث أبً هرٌرة 

 .ٖ٘ٗوصححه : 
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/1(:ص5ٔٗأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖ، والتفسٌر المٌسر:1ٕٗانظر: صفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/1انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 . .ٕٕٕ/1:ص(5ٕٔ٘)-(5ٔٗ5(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . .ٖٕٕ/1(:ص5ٖٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 . .ٖٕٕ/1(:ص5ٔ٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .(ٖٔ٘ٔوصحٌح مسلم : )(5)
 .(5ٕٓٔصحٌح البخاري: )(ٓٔ)
 .2ٕٕ/1انظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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فمة، وال ٌحل لمسل ٌُْع عن تَراض والِخٌاُر بعد الصَّ م أن ٌؽش  لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "الَب
 .(ٔ)مسلًما"

لال ابن كثٌر:"ومن تمام التراضً إثبات خٌار المجلس...وذهب إلى المول بممتضى هذا 
الحدٌث الشافعً ، وأحمد بن حنبل وأصحابهما ، وجمهوُر السلؾ والخلؾ. ومن ذلن مشروعٌة 

أزٌد من ثبلثة  خٌار الشرط بعد العمد إلى ثبلثة أٌام ، كما هو متفك علٌه بٌن العلماء إلى ما هو
أٌام، بحسب ما ٌتبٌن فٌه مال البٌع ، ولو إلى سنة فً المرٌة ونحوها ، كما هو المشهور عن 
مالن ، رحمه هللا. وصححوا بٌع المعاطاة مطلما ، وهو لول فً مذهب الشافعً ، ومنهم من لال 

 .(ٕ)من األصحاب": ٌصح بٌع المعاطاة فً المحمرات فٌما ٌعده الناس بٌعا ، وهو اختٌار طابفة 
ولرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمر وابن عامر، ولرأ حمزة والكسابً وعاصم :}تجارة{، 

 .(ٖ)بالرفع 
[، أي:" وال ٌمتل بعضكم بعًضا فتهلكوا 5ٕلوله تعالى:}َواَل تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم{ ]النساء : 

 .(ٗ)أنفسكم بارتكاب محارم هللا ومعاصٌه"
تل بعضكم بعًضا ، وأنتم أهل ملة واحدة ، ودعوة واحدة ، وال ٌم لال الطبري:أي:"

ودٌن واحد. فجعل جل ثناإه أهل اإلسبلم كلهم بعَضهم من بعض. وجعل الماتل منهم لتٌبل فً 
لتله إٌاه منهم بمنزلة لَتله نفسه ، إذ كان الماتُل والممتول أهَل ٌد واحدة على من خالؾ 

 .(٘)ِملَّتَُهما"
 .(ٙ)ٌعنً إخوانكم، أي ال ٌمتل بعضكم بعضا" لال الثعلبً:"

 [، ثبلثة اوجه:5ٕلوله تعالى:}َواَل تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم{ ]النساء : وفً 
ً ، وهذا لول عطاء ، وإنما كان كذلن ألنهم (1)، والسدي(2)أحدها : ٌعنً ال ٌمتل بعضكم بعضا

ا َدَخْلتُم بٌُُوتاً فََسلُِّموا َعلَى أَنفُِسكُْم{] أهل دٌن واحد فصاروا كنفس واحدة ، ومنه لوله تعالى} فَإِذَ 

 [ . ٔٙالنور : 
 .(5)والثانً : نهى أن ٌمتل الرجل نفسه فً حال الؽضب والضجر

ال تؽفلوا عن حظ أنفسكم، فمن ؼفل عن حظ نفسه فكؤنه لتلها. وهذا لول والثالث: أن ٌعنً: 
 .(ٓٔ)الفضل بن عٌاض

 .(ٔٔ)م{ مشددا على التكثٌرولرأ الحسن: }وال تمتلوا أنفسك
َ َكاَن بِكُْم َرِحًٌما{ ]النساء :  [، أي:" إن هللا كان بكم رحًٌما فً كل 5ٕلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕٔ)ما أمركم به، ونهاكم عنه"
إن هللا تبارن وتعالى لم ٌزل  رحًٌما  بخلمه، ومن رحمته بكم كؾُّ  لال الطبري:أي:"

بعضكم عن لتل بعض ، أٌها المإمنون ، بتحرٌم دماء بعضكم على بعض إال بحمها ، وحْظِر 
أكل مال بعضكم على بعض بالباطل ، إال عن تجارة ٌملن بها علٌه برضاه وطٌب نفسه ، لوال 

 .(ٖٔ)تبل وسلبًا وؼصبًا"ذلن هلكتْم وأهلن بعضكم بعًضا ل

                                                             

 .:"هذا حدٌث مرسل"5ٕٙ/ٕ لال ابن كثٌر:، ٕٕٔ/1(:ص5ٔٗ2أخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٕ)
 .1ٕٙ/ٕ، وتفسٌر بان كثٌر:ٖٕٔانظر: السبعة: (ٖ)
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٕ/1تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .5ٕٕ/1(:ص5ٔٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٕ/1(:ص5ٔٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2٘ٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٔسٌر السمعانً:انظر: تف (ٔٔ)
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٕٕ/1تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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عن عمرو بن العاص ، رضً هللا عنه ، أنه لال لما بعثه النبً أخرج أحمد وأبو داود 
ملسو هيلع هللا ىلص عام ذات السبلسل لال : "احتلمت فً لٌلة باردة شدٌدة البرد فؤشفمت إن اؼتسلت أن أهلن ، 

لى رسول هللا صلى علٌه وسلم فتٌممت ثم صلٌت بؤصحابً صبلة الصبح ، لال : فلما لدمُت ع
لال : للت ٌا رسول هللا  إنً « ٌا عمرو َصلٌَّت بؤصحابن وأنت ُجنٌُب!»ذكرت ذلن له ، فمال : 

احتلمت فً لٌلة باردة شدٌدة البرد ، فؤشفمت إن اؼتسلت  أن أهلَن ، فذكرت لول هللا عز وجل } 
َ َكاَن بِكُ  ْم َرِحًٌما { فتٌممت ثم صلٌت. فضحن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌمل َوال تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔ)شٌبا"
وروي عن ابن عباس : "أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو ُجنُب ، فلما لدموا 

لنً على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكروا ذلن له ، فدعاه فسؤله عن ذلن ، فمال : ٌا رسول هللا ، خْفُت أن ٌمت
َ َكاَن بِكُْم َرِحًٌما[ { ) ( لال : فسكت عنه ٗالبرد ، ولد لال هللا تعالى : } َوال تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم ]إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
أن الحرث بن عبد هللا خبل بالنفر من أصحابه ولال: إن هإالء ولؽوا فً دمابهم وروي "

وبٌن الجنة ملء كؾ من دم مسلم أهراله، فؤنً سمعت رسول هللا صلى  فبل ٌحولن بٌن أحدكم
إن رجبل ممن كان لبلكم خرجت به لرحة بٌده فؤخذ حزة فحزها بٌده حتى »هللا علٌه وسلم ٌمول: 

لطعها فما رلؤ دمها حتى مات، فمال ربكم تعالى: بادرنً ابن آدم بنفسه فمتلها فمد حرمت علٌه 
 .(ٖ)«"الجنة

لبً عن سمان عن جابر بن سمرة: "أن رجبل ذبح نفسه فلم ٌصل علٌه النبً ونمل الثع
 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص"

وعن حماد بن زٌد عن عاصم األسدي: "ذكر بؤن مسرولا بن األجدع أتى صفٌن فولؾ 
بٌن الصفٌن ثم لال: ٌا أٌها الناس أنصتوا، ثم لال: أرأٌتم لو أن منادٌا ناداكم من السماء فسمعتم 

بلمه ورأٌتموه فمال: إن هللا ٌنهاكم عما أنتم فٌه، أكنتم مطٌعٌه؟ لالوا: نعم. لال: فو هللا لنزل ك
بذلن جبربٌل على دمحم فما زال ٌؤتً من هذا ثم تبل :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تؤكلوا أموالكم{، اآلٌة، 

 .(٘)ثم انساب فً الناس فذهب"
 الفوائد:

 حرام وسواء حازه بسرلة أو ؼش أو لمار أو ربا.حرمة مال المسلم، وكل مال  -ٔ
 إباحة التجارة والترؼٌب فٌها والرد على جهلة المتصوفة الذٌن ٌمنعون الكسب بحجة التوكل. -ٕ
 .(2)، و"البٌعان بالخٌار ما لم ٌتفرلا"(ٙ)تمرٌر مبدأ " إنما البٌع عن تراض" -ٖ
 م أمة واحدة.حرمة لتل المسلم نفسه أو ؼٌره من المسلمٌن؛ ألنه -ٗ

 المرآن
ِ ٌَِسًٌرا ) ({ ]النساء : ٖٓ}َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن عُْدَوانًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصِلٌِه نَاًرا َوَكاَن ذَِلَن َعلَى ّللا 

ٖٓ] 

 التفسٌر:

                                                             

 .(.ٖٖٗ( وسنن أبً داود برلم )ٖٕٓ/ٗالمسند )(ٔ)
( : "فٌه ٕٗٙ/ٔ( من طرٌك عبٌد هللا الموارٌري به ، ولال الهٌثمً فً المجمع )ٖٕٗ/ٔٔرواه الطبرانً )(ٕ)

 .ٌوسؾ بن خالد السمتً وهو كذاب"
 ..2٘ /ٔصحٌح مسلم: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .21/ ٙبطوله فً الطبمات الكبرى: ، وانظر الخبر 5ٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً:  (٘)
 .ٓٙٙ/ٕ(:صٕٗٙٔاخرجه ابن المنذر) (ٙ)
( كتاب: البٌوع، باب: إذا بٌَّن البٌّعان عن حكٌم بن 25ٕٓ، عن ابن عمر، والبخاري )5/ ٕأخرجه: أحمد (2)

، عن حكٌم، 55ٔ/ ٖ، عن حكٌم، والطبرانً فً "الكبٌر" ٕٖ٘/ ٕالبٌوع، فً البٌعان بالخٌار حزام، والدارمً: 
، 5ٕٙ/ ٘، عن سمرة بن جندب، والبٌهمً: البٌوع، المتباٌعان بالخٌار ٙٔ/ ٕوالحاكم: البٌوع، البٌعان بالخٌار 

 .عن ابن عمر
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ومن ٌرتكب ما نهى هللا عنه من أخذ المال الحرام كالسرلة والؽصب والؽش معتدًٌا متجاوًزا حد 
ها، وكان ذلن على هللا ٌسًٌرا. الشرع، فسوؾ  ٌدخله هللا ناًرا ٌماسً حرَّ

ٌَْفعَْل ذَِلَن عُْدَوانًا َوظُْلًما{ ]النساء : لوله تعالى:  أي ومن ٌرتكب ما نهى هللا [، "ٖٓ}َوَمْن 
 .(ٔ)عنه معتدٌاً ظالماً ال سهواً وال خطؤً"

ٌه، ظالما فً تعاطٌه ، أي : أي : ومن ٌتعاطى ما نهاه هللا عنه متعدٌا ف لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)عالما بتحرٌمه متجاسرا على انتهاكه"

ألن لوله: }وال تمتلوا أنفسكم{، أي ال ٌمتل  -أي: ومن ٌؤكلها وٌمتل النفس  لال الزجاج:" 
بعضكم بعضا، فمن فعل ذلن عدوانا وظلما: معنى العدوان أن ٌعدوا ما أمر به، والظلم أن ٌضع 

 الشًء فً ؼٌر
 .(ٖ)موضعه"
لال البٌضاوي:" }ومن ٌفعل ذلن{، إشارة إلى المتل، أو ما سبك من المحرمات. عدوانا  

وظلما إفراطا فً التجاوز عن الحك وإتٌانا بما ال ٌستحمه. ولٌل أراد بالعدوان التعدي على 
 .(ٗ)الؽٌر، وبالظلم ظلم النفس بتعرٌضها للعماب"

لما{ لٌخرج منه فعل السهو والؽلط وما لال الجصاص:" لٌد الوعٌد بموله: }عدوانا وظ 
 .(٘)كان طرٌمه االجتهاد فً األحكام إلى حد التعمد والعصٌان"

ٌَْفعَْل ذَِلَن{ ]النساء : وفً لوله تعالى:   [، أربعة ألوال:ٖٓ}َوَمْن 
، (ٙ)أحدها : أنه أكل المال بالباطل ، ولتل النفس بؽٌر حك. وهذا معنى لول سعٌد بن جبٌر

 .(1)، وبه لال الزجاج(2)حٌانومماتل بن 
 .(5)والثانً : أنه متوجه إلى لتل النفس بؽٌر الحك، وهذا لول عطاء

والثالث: أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء، من نكاح من َحّرمت نكاحه ، 

وتعّدِي حدوده ، وأكل أموال األٌتام ظلًما ، ولتل النفس المحّرم لتلها ظلًما بؽٌر حك
. نسب (ٓٔ)

 .(ٕٔ)، واختاره الطبري(ٔٔ)هذا المول إلى ابن عباس
لال الجصاص:" واألظهر عوده إلى ما ٌلٌه من أكل المال بالباطل ولتل النفس 

 .(ٖٔ)المحرمة"
ألن [،  5ٔ: أنه متوجه إلى لوله تعالى :}الَ ٌَِحلُّ لَكُْم أَن تَِرثُواْ النَِّساَء َكْرهاً{ ] النساء :  والرابع
 .(ٗٔ) ممرون بالوعٌدما لبله 

 .(٘ٔ)أن هذه اآلٌة فٌمن ٌإدي المٌراث. وهذا لول جرٌروالخامس: 

                                                             

 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٕٔ-2ٕٓ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٗٗ/ٕانً المرآن:مع (ٖ)
 .2ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .5ٕٕ/ٕأحكام المرآن للجصاص:(٘)
 .5ٕ1/ٖ(:ص11ٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕ1/ٖ(:ص11ٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٗٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٖٕٓ/1(:ص5ٔٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٕٓ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
، و تنوٌر الممباس، بهامش المصحؾ ص 2ٔٗ/ٙ،، والتفسٌر البسٌط للواحدي:ٕٙ/ ٕانظر: "زاد المسٌر" (ٔٔ)

1ٖ. 
 ..ٖٕٔ-ٖٕٓ/1انظرن تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕٕ/ٕأحكام المرآن للجصاص:(ٖٔ)
 .2٘ٗ/ٔ، والنكت والعٌون:5ٕٕ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٗٔ)
 .5ٕ1/ٖ(:ص15ٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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ٌَا أٌََُّها  -وهللا أعلم-والراجح  أنه متوجه إلى كل ما نعى عنه من اول السورة من لوله : }
، من نكاح المحرمات ٌَْفَعْل ذَِلَن{}َوَمْن الَِّذٌَن آَمنُوا ال ٌَِحلُّ لَكُْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرًها{،إلى لوله : 

م عضلُها من النساء ، وأكل المال بالباطل ، ولتل المحّرم لتله من المإمنٌن ألّن  ، وعضل المحرَّ
 .(ٔ)كّل ذلن مما وعد هللا علٌه أهلَه العموبة"

 :(ٕ)[، لوالنٖٓ}عُْدَوانًا َوظُْلًما{ ]النساء : وفً لوله تعالى: 
 واستحبلالً .أحدهما : ٌعنً تعدٌاً 

والثانً : أنهما لفظتان متماربتا المعنى فحسن الجمع بٌنهما مع اختبلؾ اللفظ تؤكٌداً. ذكره 
 .(ٗ)، وأبو هبلل العسكري(ٖ)الجصاص
وذكر الظلم والعدوان مع تمارب معانٌهما؛ ألنه ٌحسن مع اختبلؾ  لال الجصاص:" 

 :(٘)اللفظ، كمول عدي بن زٌد
 وألفى لولها كذبا ومٌنا                     ولددت األدٌم لراهشٌه   

 :(ٙ)والكذب هو المٌن؛ وحسن العطؾ الختبلؾ اللفظٌن. وكمول بشر بن حازم
 فََما َوِطَا اْلَحَصى مثُل اْبِن سُْعدى         َواَل لَبس النِّعاَل وال اْحتَذاها

وحسن الختبلؾ اللفظ.  واالحتذاء هو لبس النعل. وكما تمول: بعدا وسحما، ومعناهما واحد، 
 .(2)وهللا أعلم"
لال الطبري:" لوله :  }عْدوانًا{  ، فإنه ٌعنً به تجاوًزا لما أباح هللا له ، إلى ما حرمه  

 .(1)علٌه،  }وظلًما{ ، ٌعنً : فعبل منه ذلن بؽٌر ما أذن هللا به ، وركوبًا منه ما لد نهاه هللا عنه"
}وظلما{، ٌعنً: ظلما بؽٌر  ، "(5)}عدوانا{ ٌعنً: اعتداء بؽٌر حك" لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٓٔ)بؽٌر حك فٌمت على ذلن"
 .(ٔٔ)ولرئ: }عدوانا{ بالكسر 

فسوؾ ٌدخله هللا ناًرا ٌماسً  [، أي:"ٖٓ}فََسْوَؾ نُْصِلٌِه َناًرا{ ]النساء : لوله تعالى:
ها"  .(ٕٔ)حرَّ

 .(ٖٔ)ٌها"ندخله فً اآلخرة، نارا، ٌصلى ف لال البؽوي: أي:"
 .(ٗٔ)أى: نارا مخصوصة شدٌدة العذاب" لال الزمخشري:"

لما نزلت الموجبات التً أوجب هللا علٌها النار لمن عمل بها نحو هذه  لال ابن عمر:"
اآلٌة: }فسوؾ نصلٌه نارا{، ونحوها، كنا نشهد على من فعل شٌبا من هذا أنه من أهل النار، 

                                                             

 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/1تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: أحكام المرآن: (ٖ)
 .ٖٕٖانظر: الوجوه والنظابر: (ٗ)
 الرواٌة المشهورة للبٌت:(٘)

 ولددت األدٌم لراهشٌه ... وألؽى لولها كذبا ومٌنا
 2ٖ/ ٙوالدرر  55ٖوجمهرة اللؽة ص  ٖٕٔ/ ٖواألشباه والنظابر  1ٖٔوهو لعدي بن زٌد فً ذٌل دٌوانه ص 

 ..ٖٓٔ/ ٔ، ولسان العرب )مٌن( ومعاهد التنصٌص ٖٖٕ/ ٔوالشعر والشعراء  22ٙ/ ٕوشرح شواهد المؽنً 
وتاج ، ٖٖٓ/ ٔ، والكامل :ٕٓٔ/ ٔ، وانظر: البٌت فً الحماسة البصرٌة: ٖٕٕدٌوان بشر بن أبً خازم :(ٙ)

، وتاج العروس، ٖٖ٘/ٕٔ، ولسان العرب، فصل "البلم":صٕٕٙٓ/٘":صاللؽة وصحاح العربٌة، باب الـ"الم
 .5ٖٗ/ٖٖمادة"ل ام ":ص

 .5ٕٕ/ٕأحكام المرآن:(2)
 .ٖٕٔ/1تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕ5/ٖ(:ص5ٓٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕ5/ٖ(:ص5ٔٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٓٙ/ٔر البؽوي:تفسٌ (ٖٔ)
 . ٖٓ٘/ٔالكشاؾ:(ٗٔ)
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حتى نزلت: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{، فلما نزلت كففنا عن 
 .(ٔ)م فً النار، وخفنا علٌهم بما أوجب هللا لهم"الشهادة، ولم نشهد أنه

و}نصلٌه{، بتخفٌؾ البلم وتشدٌدها. و}نصلٌه{ بفتح النون من صبله ٌصلٌه. ومنه شاة 
 .(ٕ)مصلٌة، وٌصلٌه بالٌاء والضمٌر هلل تعالى، أو لذلن، لكونه سببا للصلى نارا

ِ ٌَِسًٌرا{ ]النسا على هللا هٌناً [، أي: وكان ذلن ٖٓء : لوله تعالى:}َوَكاَن ذَِلَن َعلَى َّللاَّ
 .(ٖ)ٌسٌراً ال عسر فٌه"

 .(ٗ)ٌمول: كان عذابه على هللا هٌنا" لال سعٌد بن جبٌر:"
معناه: أنه لادر على المتوعد ال ٌتهٌؤ له االمتناع منه وال الهرب عنه  لال الواحدي:"

 .(٘)فٌتعذر اإلٌماع به"
سهبلً، وهذا الوعٌد فً حك المستحل للتخلٌد وفً حك ؼٌره لبٌان  لال النسفً:} ٌَِسًٌرا {أي:"

 .(ٙ)استحماله دخول النار مع وعد هللا بمؽفرته"
 .(2)ألن الحكمة تدعو إلٌه، وال صارؾ عنه من ظلم أو نحوه" لال الزمخشري:"
وكان إصبلُء فاعل ذلن الناَر وإحراله بها ، على هللا َسْهبل ٌسًٌرا ،  لال الطبري:أي:"

ألنه ال ٌمدر على االمتناع على ربه مما أراد به من سوء. وإنما ٌصعب الوفاُء بالوعٌد لمن 
توعده ، على من كان إذا حاول الوفاَء به لََدر المتوعَّد من االمتناع منه. فؤما من كان فً لبضة 

 .(1)ٌسٌٌر علٌه إمضاُء حكمه فٌه ، والوفاُء له بوعٌده ، ؼٌُر عسٌر علٌه أمٌر أراده به"ُموِعده ، ف
وهذا تهدٌد شدٌد ووعٌد أكٌد ، فَْلٌحذَْر منه كل عالل لبٌب ممن ألمى  لال ابن كثٌر:"

 .(5)السمع وهو شهٌد"
 الفوائد:

 الوعٌد الشدٌد لماتل النفس عدواناً وظلماً باإلصبلء بالنار.-ٔ

إن كان المتل ؼٌر عدوان بؤن كان خطؤ، أو كان ؼٌر ظلم بؤن كان عمداً ولكن بحك كمتل من  -ٕ
 لتل والده وابنه أو أخاه فبل ٌستوجب هذا الوعٌد الشدٌد.
 المرآن

({ ]النساء : ِٖٔرًٌما )}إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنكُْم َسٌِّئَاتِكُْم َونُْدِخْلكُْم ُمْدَخاًل كَ 
ٖٔ] 

 التفسٌر:
عن كبابر الذنوب كاإلشران باهلل وعموق الوالدٌن ولَتِْل النفس بؽٌر  -أٌها المإمنون-إن تبتعدوا 

 الحك وؼٌر ذلن، نكّفِر عنكم ما دونها من الصؽابر، وندخلكم مدخبل كرًٌما، وهو الجنَّة.
أي: إِن تتركوا أٌها  [، "ٖٔتُْنَهْوَن َعْنهُ{ ]النساء : }إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَابَِر َما لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)المإمنون الذنوب الكبابر التً نهاكم هللا َعزَّ َوَجلَّ عنها"
تتركوا نهابٌا، والكبابر حمٌمتها أنها كل ما وعد هللا علٌه النار، نحو المتل  لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)والزنا والسرلة وأكل مال الٌتٌم... والكبابر ما كبر وعظم من الذنوب"

                                                             

 .5ٕ5/ٖ(:ص5ٕٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕ5/ٖ(:ص5ٖٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٗ/ٙالتفسٌر البسٌط: (٘)
 .ٕٖ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 . ٖٓ٘/ٔالكشاؾ:(2)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/1تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
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أي: كبابر الذنوب التً نهاكم الشرع عنها مما ذكر ههنا ومالم  لال أبو السعود:" 
 .(ٔ)ٌذكر"

م وللكبابر ولد وعدتم المؽفرة، أحسبه لال: ولد وعدكم أنس بن مالن: " ما لكلال  
 .(ٕ)المؽفرة، فٌما دون الكبابر  "

عن مجاهد، فً لول عز وجل: "}إن تجتنبوا كبابر ما تنهون عنه{ لال: الموجبات  و
"(ٖ). 

 .(ٗ)إنما وعد هللا المؽفرة لمن اجتنب الكبابر " لال لتادة:"
ولٌل: باجتناب الكبابر، تمع الصؽابر مكفرة، ومذهب أهل السنة: أن  لال السمعانً:" 

تكفٌر الصؽابر معلمة بالمشٌبة؛ فٌجوز أن ٌعفو هللا عن الكبابر، وٌؤخذ بالصؽابر، وٌجوز أن 
 .(٘)ٌجتنب الرجل الكبابر، فٌإخذ بالصؽابر"

 وذكر أهل التفسٌر فً معنى "الكبابر" وجوها :
هللا عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثبلثٌن منها ، وهذا لول عبدهللا أحدها : أنها كل ما نهى 

 .(1)، وابن عباس فً رواٌة سعٌد بن جبٌر عنه(2)، وإبراهٌم(ٙ)بن مسعود
، وعبٌدة فً (ٓٔ)، وابو العالٌة(5)والثانً : أن كل ما نهى هللا عنه فهو كبٌرة. وهذا لول ابن عباس

 .(ٔٔ)فً روٌاة ابن سٌرٌن
: "ذكروا عند ابن عباس الكبابر فمالوا : هً سبع. لال : هً أكثر من سبع لال طاوس 

لال : هً إلى السبعٌن  . فً رواٌة أخرى:"(ٕٔ)َوسبع! لال سلٌمان : فبل أدري كم لالها من مّرة"
إلى سبع مابة ألرب، إنه ال كبٌرة مع استؽفار، وال صؽٌرة مع  ، وفً رواٌة أخرى:"(ٖٔ)ألرب"

 .(ٗٔ)إصرار "
والثالث: أن الكبابر سبع : اإلشران باهلل ، ولتل النفس التً حرم هللا ، ولذؾ المحصنة ، وأكل 

 ًّ ،  (٘ٔ)مال الٌتٌم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحؾ ، والتعرب بعد الهجرة ، وهذا لول عل
 . (2ٔ)، وعبٌدة(ٙٔ)وعمرو بن عبٌد

، وأكل مال الٌتٌم ، ورمً ولال عطاء:" : الكبابر سبع : لتل النفس ، وأكل الربا  
 .(1ٔ)المحصنة ، وشهادة الزور ، وعموق الوالدٌن ، والفرار ٌوم الزحؾ"

عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: الكبابر سبع: "أولهما أخرج ابن أبً حاتم  
كبر، والفرار من اإلشران باهلل، ثم لتل النفس بؽٌر حمها، وأكل الربا، وأكل مال الٌتٌم إلى أن ٌ

 .(ٔ)الزحؾ، ورمً المحصنات واالنمبلب إلى األعراب بعد الهجرة"
                                                             

 .2ٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 . 2٘ٙ/ٕ(:ص2ٗٙٔ(أخرجه ابن المنذر)ٕ)
 . 2ٗٙ/ٕ(:ص2ٕٙٔ(أخرجه ابن المنذر)ٖ)
 . 2٘ٙ/ٕ(:ص2٘ٙٔ(أخرجه ابن المنذر)ٗ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/1(:ص5ٔ21(، و)5ٔ22(، )5ٔ2٘)-(5ٔٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٗ/1(:ص5ٔ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٓٙ/ٕ(:ص٘ٙٙٔانظر: تفسٌر اٌبن المنذر) (1)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/1(:ص5ٕٔٓ)-(5ٕٓٙ، و)ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/1(:صٕٗٓٓ)-(5ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕ٘ٗ/1(:ص5ٕٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٔٙ/ٕ(:ص1ٙٙٔانظر: تفسٌر اٌبن المنذر) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/1(:ص5ٕٓٗأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٗ/1(:ص5ٕٓ5أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٔٙ/ٖ(:ص2ٓٙٔأخرجه ابن المنذر) (ٗٔ)
 .ٖٕ٘/1(:ص5ٔ25انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/1(:ص5ٔ1ٔ(، )5ٔ1ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖٕ/1(:ص5ٔ1ٗ)-(5ٔ1ٕانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٖٕ/1(:ص5ٔ1ٙأخرجه الطبري) (1ٔ)
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ضمن هذا السٌاق روي عن عبٌد هللا بن عمٌر أنه لال: "الكبابر سبع، ٌتلو بكل واحدة و 
 إِن  ال ِذٌَن ٌَؤْكُلُوَن أَْمَواَل اْلٌَتَاَمى اآلٌة } (ٖ){َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا، اآلٌة، و}(ٕ){ َمْن ٌُْشِرْن بِاَّلل ِ  آٌة: }

ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِذَا لَِمٌتُُم ال ِذٌَن َكفَُروا  اآلٌة، } (٘){إِن  ال ِذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاتِ  اآلٌة، } (ٗ){
ِإن  ال ِذٌَن اْرتَدُّوا التعرب بعد الهجرة، ثم لرأ} ، وزاد فً روٌاة أخرى:"(2)اآلٌة كلها" (ٙ){َزْحفًا 

 .(5)"(1){َعلَى أَْدبَاِرِهْم 
وروي عن صهٌب مولى العُتْوارّي : "أنه سمع من أبً هرٌرة وأبً سعٌد الخدري 

كل ٌموالن : خطبنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوًما فمال : والذي نفسً بٌده ثبلث مرات ثم أكبَّ ، فؤكبَّ 
رجل ، منا ٌبكً، ال ٌدري على ماذا حلؾ ، ثم رفع رأسه وفً وجهه البِشر ، فكان أحبَّ إلٌنا 
من ُحْمر النَّعم ، فمال : ما من عبد ٌصلً الصلوات الخمس ، وٌصوم َرمضان ، وٌخرج الزكاة 

 .(ٓٔ)، وٌجتنب الكبابر السبَع ، إال فتحت له أبواب الجنة ، ثم لٌل : ادخل بسبلم"
والرابع : أنها تسع : اإلشران باهلل ، ولذؾ المحصنة ، ولتل النفس المإمنة ، والفرار من 
الزحؾ ، والسحر ، وأكل مال الٌتٌم ، وعموق الوالدٌن المسلمٌن ، وأكل الربا ، وإلحاد بالبٌت 

 .(ٔٔ)الحرام ، وهذا لول ابن عمر
وكان من أصحاب رسول هللا عبٌد بن عمٌر اللٌثً، أنه حدثه أبوه أخرج ابن أبً حاتم  

ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إجتنب الكبابر التً نهى هللا عنها، ثم أن رجبل من أصحابه سؤله 
فمال ٌا رسول هللا ما الكبابر؟ لال: هن تسع أعظمهن الشرن باهلل، ولتل المإمن بؽٌر حك، 

ل الٌتٌم، وأكل الربا، ولذؾ المحصنة، وعموق الوالدٌن وفرار ٌوم الزحؾ، والسحر وأكل ما
 .(ٕٔ)المسلمٌن، واستحبلل البٌت الحرام لبلتكم أحٌاء وأمواتا"

والخامس : أنها أربع : اإلشران باهلل ، والمنوط من رحمة هللا ، والٌؤس من َرْوح هللا ، واألمن 
 .(ٖٔ)من مكر هللا ، وهذا لول ابن مسعود فً رواٌة أبً الطفٌل عنه

والسادس:أنها ثبلث: الٌؤُس من َرْوح هللا، والمنوط من رحمة هللا ، واألمن من مكر هللا. وهذا 
 .(ٗٔ)لول ابن مسعود فً رواٌة مجاهد عنه

عن ابن عباس، "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان متكبا فدخل علٌه رجل فمال: أخرج ابن أبً حاتم  
واإلٌاس من روح هللا واألمن من مكر هللا، وهذا أكبر  الشرن باهلل»ما الكبابر؟ فمال: 

 .(٘ٔ)«"الكبابر
، وسعٌد بن (ٙٔ)والسابع: أنها كل ما أوعد هللا علٌه النار، وهذا ابن عباس فً إحدى الرواٌات

 .(ٖ)، وسهل  التستري(ٕ)، والضحان (ٔ)، ومجاهد(1ٔ)، والحسن(2ٔ)جبٌر
                                                                                                                                                                               

 .5ٕ/ 15ٔمسلم كتاب اإلٌمان رلم  ، و5ٖٔ/ٖ(:صٕٕٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 [.ٖٔ[، و]الحج:2ٕ[، و]المابدة:ٙٔٔ، و1ٗ]سورة النساء: (ٕ)
 [.5ٖ]سورة النسا: (ٖ)
 [.ٓٔ]سورة النسا:(ٗ)
 [..ٖٕ]ٌورة النور: (٘)
 [..٘ٔ]سورة األنفال: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٖ(:صٖٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 [.ٕ٘]سورة دمحم: (1)
 .5ٖٕ/ٖ(:صٕٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 . إسناده صحٌح.1ٖٕ-2ٖٕ/1(:ص5ٔ1٘أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٖ(:صٕٓٓ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓٗ-5ٖٕ/1(:ص5ٔ11(، و)5ٔ12انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ ٗالحاكم ، و5ٖٔ/ٖ(:صٕٓٓ٘تفسٌر اٌن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗٗ-ٕٕٗ/1(:ص5ٕٔٓٓ)-(5ٔ5ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙٗ/1(:ص5ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٕٗ/ ٕ -لال ابن كثٌر: وفً اسناده نظر ،5ٖٔ/ٖ(:صٕٔٓ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٙٗ/1(:ص5ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٕٗ/1(:ص5ٕٔ٘(، و)5ٕٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٖٗ/ٖ(:صٕ٘ٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
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، (ٙ)، والسرلة(٘)، والعموق(ٗ)وزادوا علٌها :الزنى والثامن: السبعة المذكورة فً الممالة الثانٌة
، (5)، واإلضرار بالوصٌة(1)، والجمع بٌن الصبلتٌن من ؼٌر عذر(2)و"سب أبً بكر وعمر"

، (ٕٔ)منع ماء السٌول والعٌون واألودٌة وطروق الفحل، و(ٔٔ)، البٌعة وفراق الجماعة(ٓٔ)والنهبة
، و"الؽلول ومنع الزكاة المفروضة، وكتمان الشهادة، (ٗٔ)، وٌمٌن الؽموس(ٖٔ)وشرب الخمر

 (ٔ)وترن الصبلة معتمدا فً شًء مما افترضه هللا علٌه، ونمض العهد ولطٌعة الرحم"

                                                                                                                                                                               

 .2ٕٗ/1(:ص5ٕٔ2(، و)5ٕٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٗ/1(:ص5ٕٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖ٘تفسٌر التستري: (ٖ)
: عن عبد هللا بن مسعود لال: سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الكبابر، 5ٕ5/ٖ(:ص5ٗٔ٘أخرج ابن أبً حاتم ) (ٗ)

فمال: أن تدعو هلل ندا وهو خلمن، أو أن تمتل ولدن أن ٌطعم معن، أو أن تزانً حلٌلة جارن، ثم لرأ هذه اآلٌة: 
 [. 1ٙسورة الفرلان آٌة لها آخر{اآلٌة". ]}والذٌن ال ٌدعون مع هللا إ

الزنا، ألن هللا ٌمول: }ٌلك أثاما  (: عن ابن عباس: أن من الكبابر:"2ٖٙ-2ٔٙ/ٕ(:ص2ٔٙٔوأخرج ابن المنذر)
 ٌضاعؾ له العذاب ٌوم المٌامة وٌخلد فٌه مهانا{".

ن الخمر فمال: "وهللا وسبل ع. وفٌه خبر عن عمرو بن عاص، 5ٖٓ/ٖ(:ص52ٔ٘وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)
إن عظٌما عند هللا شٌخ مثلً ٌكذب فً هذا الممام على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فذهب فسؤله، ثم رجع فمال: سؤلته عن الخمر 

 فمال: هً أكبر الكبابر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترن الصبلة وولع على أمه وخالته وعمته".
اإلشران باهلل، »عن أنس لال: "سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الكبابر فمال: : 5ٖٓ/ٖ(:ص5٘ٔ٘أخرج ابن أبً حاتم) (٘)

. وانظر: تفسٌر ابن أبً «"وعموق الوالدٌن، ولتل النفس، وشهادة الزور، أو لال: لول الزور
 .5ٖٓ/ٖ(:ص5ٙٔ٘حاتم)

 .2ٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
هو حسٌن بن لٌس ضعٌؾ ، 5ٖٕ/ٖ(:صٕٙٓ٘ن أبً حاتم)هذا لول مؽٌرة، حسن بن لٌس انظر: تفسٌر اب(2)

 . ٕٕٗ/ ٕعند أهل الحدٌث، ضعفه أحمد وؼٌره، انظر: تفسٌر ابن كثٌر 
عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من أكبر الكبابر استطالة المرء فً عرض الرجل المسلم ولد روي 

 [.5ٖٕ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘حاتم)والسبتان والسبه".]أخرجه ابن ابً 
 [.1ٕٗ/ ٕلال ابن كثٌر:"ولد ذهب طابفة من العلماء إلى تكفٌر من سب الصحابة"]انظر: تفسٌر ابن كثٌر 

 . 
عن ابن عباس،  :ٖٙ٘/ 11ٔ٘الترمذي كتاب الصبلة رلم  ، و5ٖٕ/ٖ(:ص2ٕٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم ) (1)

 عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من جمع بٌن الصبلتٌن من ؼٌر عذر فمد أتى بابا من أبو أب الكبابر".
: عن معمر، فمال:" عن أبً لتادة ٌعنً: العدوي لال: لرئ علٌنا 5ٖٕ/ٖ(:ص1ٕٓ٘وأخرجه ابن أبً حاتم)

 عذر".كتاب معمر: من الكبابر جمع بٌن الصبلتٌن، ٌعنً: من ؼٌر 
 .ٖٕٗ/ ٕ -لال ابن كثٌر: هذا اسناد صحٌح

: عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبً صلى هللا علٌه 5ٖٖ/ٖ(:ص5ٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم عن ) (5)
 وسلم لال: الضرار فً الوصٌة من الكبابر"..

بابر ، عن عن أبً لتادة لال: لرئ علٌنا كتاب عمر: من الك5ٖٖ/ٖ(:صٕٔٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 الفرار من الزحؾ والنهبة"..

: عن علً لال: "الكبابر: الشرن باهلل، ولتل النفس، وأكل مال  5ٖٖ/ٖ(:صٕٕٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
الٌتٌم، ولذؾ المحصنة، والفرار من الزحؾ، والتعرب بعد الهجرة، والسحر، وعموق الوالدٌن، وأكل الربا، 

 وفراق الجماعة، ونكث الصفمة"..
: عن ابن برٌدة، عن أبٌه لال: "أكبر الكبابر: الشرن باهلل، 5ٖٖ/ٖ(:صٖٕٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)

 وعموق الوالدٌن، ومنع فضول الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إال بجعل".
عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد هللا بن عمرو بن العاص وهو فً  5ٖٓ/ٖ(:52ٔ٘أخرج ابن أبً حاتم) (ٖٔ)

كة، وسبل عن الخمر فمال: "وهللا إن عظٌما عند هللا شٌخ مثلً ٌكذب فً هذا الممام على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، الحجر بم
فذهب فسؤله، ثم رجع فمال: سؤلته عن الخمر فمال: هً أكبر الكبابر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترن الصبلة 

 وولع على أمه وخالته وعمته".
 .ٕٓٗ/ ٕهذا الوجه لال ابن كثٌر: ؼرٌب من 

: عن عبد هللا بن أنٌس الجهنً، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: 5ٖٔ5ٖٓ-/ٖ(:ص55ٔ٘أخرج ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
"من أكبر الكبابر: الشرن باهلل، وعموق الوالدٌن، والٌمٌن الؽموس، وما حلؾ حالؾ باهلل ٌمٌن صبر، فؤدخل فٌها 

 امة".مثل جناح البعوضة إال كانت نكتة فً للبه إلى ٌوم المٌ
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 .(ٕ)والتاسع : أنها كل ما ال تصح معه األعمال ، وهذا لول زٌد بن أسلم
-}إنه كان حوبا كبٌرا{]النساء ما سماه هللا فً المرآن كبٌرا أو عظٌما نحو لوله تعالى: والعاشر: 

[ ، }إن ٖٔ-[، }إن الشرن لظلم عظٌم{ ]لممان ٖٔ-[ ، }إن لتلهم كان خطبا كبٌرا{]اإلسراء ٕ
[}إن ذلكم كان عند هللا ٙٔ-[، }سبحانن هذا بهتان عظٌم{]النور 1ٕ-كٌدكن عظٌم{ ]ٌوسؾ 

 .(ٖ)[. وهذا لول الحسن بن الفضلٖ٘-عظٌما{]األحزاب 
الكبابر ما كان فٌه المظالم بٌنن وبٌن العباد، والصؽابر ما كان بٌنن وبٌن ن "والحادي عشر: أ

،  واحتج بما روي عن أنس بن مالن (ٗ)هللا تعالى، ألن هللا كرٌم ٌعفو. وهذا لول سفٌان الثوري
العرش  من طرٌك الحسٌن بن داإد البلخً، أنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌنادي مناد من بطنان

ٌوم المٌامة: ٌا أمة دمحم إن هللا عز وجل لد عفا عنكم جمٌعا المإمنٌن والمإمنات، تواهبوا المظالم 
 . (٘)وادخلوا الجنة برحمتً" 

 .(ٙ)الثانً عشر:أن الكبابر ذنوب أهل البدع، والسٌبات ذنوب أهل السنة. لاله مالن بن مؽول
والسٌبات الخطؤ والنسٌان وما أكره علٌه، وحدٌث النفس والثالث عشر: أن الكبابر ذنوب العمد، 

 .(2)المرفوع عن هذه األمة
والرابع عشر:أن الكبابر ذنوب المستحلٌن مثل ذنب إبلٌس، والصؽابر ذنوب المستؽفرٌن مثل 

 .(1)ذنب آدم علٌه السبلم
اتها وتوابعها والخامس عشر: أن " الكبابر ما نهى هللا عنه من الذنوب الكبابر، والسٌبات ممدم

، (ٔ)مما ٌجتمع فٌه الصالح والفاسك، مثل النظرة واللمسة والمبلة وأشباهها. وهذا لول السدي

                                                                                                                                                                               

الٌمٌن الؽموس الفاجرة ألن  (: عن ابن عباس: أن من الكبابر:"2ٖٙ-2ٔٙ/ٕ(:ص2ٔٙٔأخرج ابن المنذر) و
 هللا جل وعز ٌمول: }إن الذٌن ٌشترون بعهد هللا وأٌمانهم ثمنا للٌبل أولبن ال خبلق لهم فً اآلخرة{".

ة، عن ابن عباس، لوله جل . بطوله عن علً بن أبً طلح2ٗٙ-2ٔٔ/ٕ(:ص2ٔٙٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
وعز: " }.الذٌن ٌجتنبون كبابر اإلثم{ لال فؤكبر الكبابر: اإلشران باهلل، ألن هللا عز وجل ٌمول: }إنه من ٌشرن 
باهلل فمد حرم هللا علٌه الجنة{ واإلٌاس من روح هللا، ألن هللا ٌمول: }وال تٌؤسوا من روح هللا إنه ال ٌٌؤس من 

كافرون{ ، واألمن لمكر هللا، ألن هللا عز وجل ٌمول: }فبل ٌؤمن مكر هللا إال الموم الخاسرون{ روح هللا إال الموم ال
، ومنها: عموق الوالدٌن، ألن هللا سبحانه جعل العاق جبارا، عصٌا، وشمٌا، ولتل النفس التً حرمها هللا، ألن هللا 

مول: }لعنوا فً الدنٌا واآلخرة ولهم عذاب ٌمول: }فجزاإه جهنم{ إلى آخر اآلٌة، ولذؾ المحصنات، ألن هللا ٌ
عظٌم{ وأكل مال الٌتٌم، ألن هللا عز وجل ٌمول: }إنما ٌؤكلون فً بطونهم نارا وسٌصلون سعٌرا{ والفرار من 
الزحؾ، ألن هللا ٌمول: }ومن ٌولهم ٌومبذ دبره إال متحرفا لمتال أو متحٌزا إلى فبة فمد باء بؽضب من هللا ومؤواه 

المصٌر{ ، وأكل الربا، ألن هللا عز وجل، ٌمول: }ولمد علموا لمن اشتراه ما له فً اآلخرة من جهنم وببس 
خبلق{ ، والزنا، ألن هللا ٌمول: }ٌلك أثاما ٌضاعؾ له العذاب ٌوم المٌامة وٌخلد فٌه مهانا{ ، والٌمٌن الؽموس 

ثمنا للٌبل أولبن ال خبلق لهم فً اآلخرة{  الفاجرة ألن هللا جل وعز ٌمول: }إن الذٌن ٌشترون بعهد هللا وأٌمانهم
والؽلول ألن هللا ٌمول: }ومن ٌؽلل ٌؤت بما ؼل ٌوم المٌامة{ ، ومنع الزكاة المفروضة ألن هللا جل وعز، ٌمول: 
}فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم{ وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، ألن هللا ٌمول: }ومن ٌكتمها فإنه آثم 

الخمر، ألن هللا عز وجل عدل بها األوثان، وترن الصبلة معتمدا فً شًء مما افترض هللا علٌه، للبه{ وشرب 
ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: من ترن الصبلة متعمدا، فمد برئ من ذمة هللا ورسوله، ونمض العهد، ولطٌعة الرحم، 

 ألن هللا جل ثناإه ٌمول: }لهم اللعنة ولهم سوء الدار{ ".
، لال فٌه:" الشرن، والكفر بآٌات هللا ورسله، والسحر، 5ٖٗ/ٖ(:ص5ٕٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)

ولتل األوالد، ومن دعا هلل ولدا أو صاحبة، ومثل ذلن من األعمال والمول الذي ال ٌصلح معه عمل، وأما كل 
 حسنات"..فإن هللا تعالى ٌعفو السٌبات بال -ذنب ٌصلح معه دٌن، وٌمبل معه عمل

 .ٖٕٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي:(ٗ)
حدٌث موضوع فً إسناده الحسٌن بن داود، أبو علً البلخً، لال الخطٌب: لٌس بثمة، حدٌثه موضوع. (٘)

. وانظر: سلسلة األحادٌث 52ٔ/  ٘ٔ. وأخرجه المصنؾ فً شرح السنة: ٖٗ٘/  ٔانظر: مٌزان االعتدال: 
 .( .25ٕٔرلم ) 5ٖٗ/  ٖة والموضوعة لؤللبانً: الضعٌف

 .ٖٕٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (1)
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واحتج بمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "العٌنان تزنٌان، والٌدان تزنٌان، والرجبلن تزنٌان، وٌصدق ذلن الفرج 
 .(ٕ)أو ٌكذبه"

اد، والصؽابر ما ٌستعظمونه فٌخافون موالعته، ذكره والسادس عشر: أن الكبابر ما ٌستحمره العب
 .(ٖ)البوؼً عن عبد الواحد

روي عن أنس لال: "إنكم لتعملون أعماال هً أدق فً أعٌنكم من الشعر، إن كنا نعدها  
 .(ٗ)على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الموبمات"

ن الشرن فهو السٌبات، لال هللا تعالى: الكبابر الشرن وما ٌإدي إلٌه، وما دووالسابع عشر: أن 
 .(٘) [ٙٔٔ، 1ٗ-"إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء" ]النساء 

لال الطبري:" : وأولى ما لٌل فً تؤوٌل  الكبابر  بالصحة ، ما صحَّ به الخبر ، عن  
ابل فٌها لوال من الذٌن ذكرنا ألوالهم ، لد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دون ما لاله ؼٌره ، وإن كان كل ل

اجتهد وبالػ فً نفسه ، ولموله فً الصحة مذهٌب. فالكبابر إذن : الشرن باهلل ، وعموق الوالدٌن 
، ولتل النفس المحّرم لتلها ، ولول الزور ولد ٌدخل فً  لول الزور  ، شهادة الزور ولذؾ 

م لتلها ، لتل الرجل ولده من المحصنة ، والٌمٌن الؽموُس ، والسحر وٌدخل ف ً لتل النفس المحرَّ
أجل أن ٌطعم معه والفراُر من الزحؾ ، والزنا بحلٌلة الجار، وإْذ كان ذلن كذلن ، صحَّ كل 
لًا بعًضا. وذلن أن الذي روي  خبر ُروي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً معنى الكبابر ، وكان بعضه مصّدِ

 أنه لال :  هً سبع  ٌكون معنى لوله حٌنبذ :  هً سبع  على التفصٌل وٌكون عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
معنى لوله فً الخبر الذي روي عنه أنه لال :  هً اإلشران باهلل ، ولتل النفس ، وعموق 
الوالدٌن ، ولول الزور  على اإلجمال ، إذ كان لوله :  ولول الزور  ٌحتمل معانً شتى ، وأن 

 .(ٙ)ذلن  لول الزور " ٌجمَع جمٌعَ 
واختلؾ فً الكبابر واأللرب أن الكبٌرة كل ذنب رتب الشارع علٌه  لال أبو السعود:" 

الحد او صرح بالوعٌد ولٌل ما علم حرمته بماطع وعن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنها سبع اإلشران باهلل تعالى 
ولتل النفس التً حرمها هللا تعالى ولذؾ المحصنات وأكل مال الٌتٌم والربا والفرار من الزحؾ 

 .(2)الوالدٌن"وعموق 
 .(1)نمح عنكم صؽابر الذنوب" [، أي:"ٖٔ}نَُكّفِْر َعْنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔ)
حبان عن أبً هرٌرة، والطبرانً وأبو ٌعلى والبزار وابن  ٖٖٗ/  ٕ، ٕٔٗ/  ٔأخرجه أحمد فً المسند: (ٕ)

، سنده جٌد، ولال المنذري صحٌح. وانظر: فٌض المدٌر ٕٙ٘/  ٙعن أبً هرٌرة. لال الهٌثمً فً المجمع 
 ..1ٖٔ/  ٔ، والمصنؾ فً شرح السنة: 55ٖ/  ٗللمناوي: 

 .ٖٕٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 ٗٔشرح السنة: ، والمصنؾ فً 5ٕٖ/  ٔٔأخرجه البخاري فً الرلاق، باب ما ٌتمً من محمرات الذنوب: (ٗ)
 /ٖ51.. 
 .ٕٗٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
صنؾ أبو طالب المكً الكبابر بسبع عشرة: أربعة فً الملب: وهً . ولد ٕٗ٘-ٕٕ٘/1تفسٌر الطبري: (ٙ)

الشرن باهلل، واإلصرار على معصٌته، والمنوط من رحمته، واألمن من مكره. وأربع فً اللسان: وهً شهادة 
والٌمٌن الؽموس، والسحر. وثبلث فً البطن: وهً شرب الخمر والمسكر من كل  الزور، ولذؾ المحصن،

شراب وأكل مال الٌتٌم ظلماً، وأكل الربا وهو ٌعلم. واثنتان فً الفرج، وهما الزنا واللواط. واثنتان فً الٌد: 
هو عموق وهما المتل والسرلة. وواحدة فً الرجلٌن: وهو الفرار من الزحؾ. وواحدة فً جمٌع الجسد: و

الوالدٌن. وتعمبه الؽزالً بؤنه تصنٌؾ ؼٌر شامل وٌمكن الزٌادة علٌه. ولال: إن الكبابر على ثبلث مراتب: 
األولى ما ٌمنع من معرفة هللا تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر، وٌتلوه األمن من مكر هللا والمنوط من رحمته، ثم 

عاله. المرتبة الثانٌة: النفوس. المرتبة الثالثة: األموال. ثم استعرض ٌتلوه البدع كلها المتعلمة بذات هللا وصفاته وأف
 (.ٕٓ - ٗ/ ٘ٔبمٌة الجرابم )راجع اإلحٌاء: 

 .2ٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (2)
 .1ٕٗصفوة التفاسٌر:(1)
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أي: صؽابركم ونمحها عنكم لال المفسرون الصبلة إلى الصبلة  لال أبو السعود:" 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بٌنهن من الصؽابر إذا اجتنبت 

 .(ٔ)الكبابر"
ٌعنً: من الصؽابر إذا اجتنبتم الكبابر ، فؤما مع ارتكاب الكبابر ، فإنه  لال الماوردي:"

 .(ٕ)ٌعالب على الكبابر والصؽابر"
وروى أبو زٌد سعٌد بن أوس عن المفضل عن عاصم }ٌكفر عنكم سٌباتكم وٌدخلكم{ 

 .(ٖ)بالٌاء جمٌعا ولرأ البالون بالنون
 .(ٗ)ر عنكم سٌباتكم{، لال: الصؽار"عن السدي لوله: }نكف

أي: من الصبلة إلى الصبلة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى  لال البؽوي:"
الصلوات الخمس »رمضان...عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: 

 .(ٙ)"(٘)«والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بٌنهن إذا اجتنب الكبابر
وندخلكم مدخبل كرًٌما، وهو  [، أي:"ٖٔكُْم ُمْدَخبًل َكِرًٌما{ ]النساء : }َونُْدِخلْ لوله تعالى:

 .(2)الجنَّة"
 .(1)أي: حسنا وهو الجنة" لال البؽوي:"

 .(5)أي حسنا مرضٌا وهو الجنة"لال أبو السعود: 
 .(ٓٔ)فالكرٌم: هو الحسن فً الجنة" لال السدي:"
 .(ٔٔ)المدخل الكرٌم: هو الجنة" ولال لتادة:"

 .(ٕٔ)ٌعنً به ههنا الجنة" الزجاج:" لال
ولرأ نافع وعاصم فً رواٌة أبً بكر}َونُْدِخْلكُْم َمْدَخبًل{، مفتوحة المٌم، ولرأ 

، كما روي عن (ٖٔ)البالون:}َونُْدِخْلكُْم مْدَخبًل{، مضمومة المٌم، بمعنى: فتدخلون مدخبل كرٌما

 .(ٗٔ)بالنونوٌدخلكم{ بالٌاء، فً حٌن البالون:}وندخلكم{ عاصم:}
، فالمدخل: الجنة -بفتح المٌم -}وندخلكم مدخبل كرٌما{ وتمرأ: }مدخبل{ لال السمعانً:"

 .(٘ٔ)والمدخل بضم المٌم: اإلدخال، ٌعنً: إدخاال كرٌما"
 الفوائد:

 وجوب االبتعاد عن سابر الكبابر، والصبر على ذلن حتى الموت. -ٔ
علم بها الجتناب كبابرها وصؽابرها ما أمكن الذنوب لسمان: كبابر، وصؽابر. ولذا وجب ال -ٕ

 .ٖذلن، ومن زل فلٌتب فإن التابب من الذنب كمن ال ذنب له

                                                             

 .2ٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء:ٖ٘ٔ/ٖ، والحجة للمراء السبعة:ٕٖٕانظر: السبعة: (ٖ)
 .5ٖٗ/ٖ(:صٕٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (٘)
/  ٕ، والمصنؾ فً شرح السنة: 5ٕٓ/  ٔ( : ٖٖٕأخرجه مسلم فً الطهارة، باب الصلوات الخمس برلم )(ٙ)
 /ٔ22.. 
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (5)
 .5ٖٗ/ٖ(:صٕٕٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٖ(:صٕٕٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء:ٖ٘ٔ/ٖ، والحجة للمراء السبعة:ٕٖٕانظر: السبعة: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔالمرآن للفراء: ، ومعانًٖ٘ٔ/ٖ، والحجة للمراء السبعة:ٕٖٕانظر: السبعة: (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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الجنة ال ٌدخلها إال ذوو النفوس الزكٌة الطاهرة باجتنابهم المدنسات لها من كبابر الذنوب  -ٖ
 .واآلثام والفواحش

 المرآن
ُ بِِه  َل ّللا  ا }َواَل تَتََمن ْوا َما فَض  ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء نَِصٌٌب ِمم  َجاِل َنِصٌٌب ِمم  بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض ِللّرِ

ٍء َعِلًٌما ) ًْ َ َكاَن بِكُّلِ َش َ ِمْن فَْضِلِه إِن  ّللا   [ٕٖ({ ]النساء : ٕٖاْكتََسْبَن َواْسؤَلُوا ّللا 
 التفسٌر:

المواهب واألرزاق وؼٌر ذلن، فمد جعل هللا  وال تتمنوا ما فضَّل هللا به بعضكم على بعض، فً
للرجال نصًٌبا ممدًَّرا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل للنساء نصًٌبا مما عملن، واسؤلوا هللا 
الكرٌم الوهاب ٌُْعِطكم من فضله بدال من التمنً. إن هللا كان بكل شًء علًٌما، وهو أعلم بما 

 ٌصلح عباده فٌما لسمه لهم من خٌر.
 نزول اآلٌة ألوال: فً سبب 

، عن مجاهد، لال: "لالت أم سلمة:ٌارسول هللا ٌؽزو الرجال (ٔ)أحدها: أخرج أحمد وؼٌره
ُ بِِه بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض{" َل َّللاَّ .  (ٕ)والنؽزو، ولنا نصؾ المٌراث، فانزل هللا: }َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

وروى عن مماتل  .(ٗ)"(ٖ)[ٖ٘اْلُمْسِلَماِت{]سورة األحزاب : ونزلت :}إِنَّ اْلُمْسِلِمٌَن وَ  لال مجاهد:"
 .، نحو ذلن(ٙ)، وخصٌؾ(٘)مماتل ابن حٌان

أتت امرأة النبً صلى هللا  وفً هذا السٌاق أخرج ابن ابً حاتم عن ابن عباس، لال:" 
علٌه وسلم فمالت: ٌا نبً هللا، للذكر مثل حظ األنثٌٌن، وشهادة امرأتٌن برجل، أفنحن فً العمل 
هكذا، إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصؾ حسنة؟ فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة: }وال تتمنوا{: 

 .(2)فإنه عدل منً وأنا صنعته"
ٌْنِ  زلت: }لما ن والثانً: لال مماتل:" ، لالت النساء: لم هذا؟ نحن أحك أن (1){ِللذ َكِر ِمثُْل َحّظِ اْْلُْنثٌََ

أن ٌكون لنا سهمان ولهم سهم ألنا ضعاؾ الكسب والرجال ألوى على التجارة والطلب 
والمعٌشة منا، فإذا لم ٌفعل هللا ذلن بنا فإنا نرجو أن ٌكون الوزر على نحو ذلن علٌنا وعلٌهم 

ُ بِِه -سبحانه -فً لولهم كنا نحن أحوج إلى سهمٌن، لولفؤنزل هللا  َل َّللاَّ :}َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ
بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض{"

(5). 
عبد الرزاق لال : "أخبرنا معمر ، عن شٌخ من ونحو هذ السٌاق أخرج الطبري عن  

ُ بِِه بَ أهل مكة لوله :  َل َّللاَّ ، لال : كان النساء ٌملن :  لٌتنا ْعَضكُْم َعَلى بَْعٍض{}َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ
ُ بِِه رجال فنجاهد كما ٌجاهد الرجال ، ونؽزو فً سبٌل هللا  ! فمال هللا :   َل َّللاَّ }َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

 .(ٓٔ)"بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض{

                                                             

"،  وادعى الترمذي االنمطاع بٌن مجاهد وأم سلمة رضً ٕٕٔ/ ٘وأخرجه الترمذي فً كتاب "التفسٌر" " (ٔ)
[. وأخرجه كذلن الطبرانً فً "الكبٌر" 12/ٕهللا عنها، والصواب االتصال بٌنهما ]حاشٌة جامع األصول: 

شٌخٌن إن كان سمع " ولال: "صحٌح اإلسناد على شرط الٖ٘ٓ/ ٕ" والحاكم فً "المستدرن" "1ٕٓ/ ٖٕ"
، وابن أبً ٓ٘ٗ/ٔ(:صٖٙ٘مجاهد من أم سلمة" وسكت الذهبً!، وعبدالرزاق  فً تفسٌره: )

،  وآخرون. وانظر "مروٌات اإلمام أحمد فً ٓ٘ٔ-5ٗٔ، والواحدي فً "األسباب": 5ٖ٘/ٖ(:صٕٕٗ٘حاتم)
 ".2ٙ" و"اللباب" "ص2ٓ٘/ ٕ" و"الدر المنثور" "ٕٖ٘/ ٔالتفسٌر" "

 . ٕٕٖ/ ٙ"المسند:(ٕ)
 [.ٖ٘]سورة األحزاب: (ٖ)
 .ٕٙ/1(:ص5ٕٖ2الطبري فً تفسٌره)تفسٌر  (ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر مجاهد:5ٖ٘/ٖ(:صٕٕ٘٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٗ٘ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر مجاهد:5ٖ٘/ٖ(:صٕٕ٘٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖ٘/ٖ(:صٖٕٕ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 [.2ٙٔ، ٔٔ]سورة النساء: (1)
 .5ٖٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٗٗ/ٔ(:صٔٙ٘، وانظر: تفسٌر عبدالرزاق)ٖٕٙ/1(:ص5ٕٕٗتفسٌر الطبري) (ٓٔ)



ٖٔٙ 
 

الجهاد، فملن: وددنا وأخرج الواحدي من طرٌك خصٌؾ عن عكرمة:" أن النساء سؤلن  
َما  أن هللا جعل لنا الؽزو فنصٌب من األجر ما ٌصٌب الرجال، فؤنزل هللا تعالى: }َواَل تَتََمنَّْوا

ُ بِِه بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض{"  .(ٔ)فَضََّل َّللاَّ
ًَّ شٌبً  والثالث: أخرج الطبري عن لتادة:" ثون المرأة شٌبًا وال الصب ا ، كان أهل الجاهلٌة ال ٌورَّ

ًّ نصٌبه،  وإنما ٌجعلون المٌراث لمن ٌَْحترؾ وٌنفع وٌدفع، فلما نََجَز للمرأة نصٌبها وللصب
وَجعل للذكر مثل حّظ األنثٌٌن ، لال النساء :  لو كان جعل أنصباَءنا فً المٌراث كؤنصباء 

فضلنا  الرجال  ! ولال الرجال :  إنا لنرجو أن نفضَّل على النساء بحسناتنا فً اآلخرة ، كما
علٌهن فً المٌراث  ! فؤنزل هللا :  }للرجال نصٌب مما اكتسبوا وللنساء نصٌب مما اكتسبن{، 
ٌمول : المرأة تُجزى بحسنتها عشر أمثالها ، كما ٌُْجزى الرجل ، لال هللا تعالى :  }واسؤلوا هللا 

 .(ٖ). وروي عن أبً حرٌز نحو ذلن(ٕ)من فضله{"
 ، من طرٌك السدي فً هذه اآلٌة:"(ٗ)وابن ابً حاتمونحو هذا الساٌك أخرج الطبري 

فإن الرجال لالوا :  نرٌد أن ٌكون لنا من األجر الضعُؾ على أجر النساء ، كما لنا فً السهام 
سهمان ، فنرٌد أن ٌكون لنا فً األجر أجران  . ولالت النساء :  نرٌد أن ٌكون لنا أجٌر مثل أجر 

ل ، ولو كتب علٌنا المتال لماتلنا  ! فؤنزل هللا تعالى اآلٌة ، ولال الرجال ، فإنا ال نستطٌع أن نمات
 .(٘)لهم : سلوا هللا من فضله ، ٌرزلكم األعمال ، وهو خٌر لكم"

معمر ، عن الكلبً: "ال تتمنى زوجة والرابع: وفً سٌاق نزول اآلٌة أخرج عبدالرزاق عن 
 .(ٙ)أخٌن ، وال مال أخٌن ، واسؤل هللا أنت من فضله"

والظاهر أن لوله تعالى: }َوال تَتََمنَّْوا ... { تخاطب الرجال ال النساء، واستفسار أم سلمة 
عن النساء ٌمتضً أن ٌكون الخطاب لهن، وهذا ما ٌمال فً الرواٌات األخرى المذكورة هنا ما 

ٌَا أٌََُّها (: 5ٕعدا رواٌة عبد بن حمٌد وما بعدها، ثم إن هذه اآلٌة مرتبطة بما لبلها وهً اآلٌة :) {

نَكُم بِاْلَباِطِل ... { فالنهً عن التمنً متصل بالنهً عن أكل بعض  ٌْ الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَ
 .(2)الناس أموال بعضهم

 ولعل األرجح نزول آٌة األحزاب جوابا ألم سلمة، ٌموٌه نص وسٌاق اآلٌة .وهللا أعلم.
ُ بِِه بَْعَضكُْم َعلَى بَْعٍض{ ]النساء : }َواَل  لوله تعالى: َل َّللاَّ [، أي:" وال ٕٖتَتََمنَّْوا َما فَضَّ

 .(1)تتمنوا أٌها المإمنون ما خّص هللا به بعضكم على بعض"
ٌمول:ال ٌتمنى الرجل، فٌمول: لٌت لً مال فبلن وأهله، فنهى هللا سبحانه عن  لال ابن عباس:"

. وروي عن دمحم بن سٌرٌن والحسن وعطاء والضحان نحو (5)"ذلن، ولكن لٌسؤل هللا من فضله
 .(ٓٔ)ذلن

وال تتمنوا نهوا عن التحاسد وعن تمنى ما فضل هللا به بعض  لال الزمخشري:أي:"
الناس على بعض من الجاه والمال، ألن ذلن التفضٌل لسمة من هللا صادرة عن حكمة وتدبٌر 

من بسط فً الرزق أو لبض )ولو بسط هللا الرزق وعلم بؤحوال العباد، وبما ٌصلح الممسوم له 
لعباده لبؽوا فً األرض( فعلى كل أحد أن ٌرضى بما لسم له علما بؤن ما لسم له هو مصلحته، 

 .(ٔٔ)ولو كان خبلفه لكان مفسدة له، وال ٌحسد أخاه على حظه"
                                                             

 .ٓ٘ٔأسباب النزول: (ٔ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/1(:ص5ٕٗ5أخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٙ/1(:ص5ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص5ٕٕ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٙ/1(:ص5ٕٗٙأخرجه الطبري) (٘)
 .ٓ٘ٗ/ٔ(:صٕٙ٘تفسٌر عبدالرزاق) (ٙ)
 .ٖٙ/ 5انظر "التفسٌر الحدٌث" لدروزة "(2)
 .1ٖ، والتفسٌر المٌسر:ٕٔ٘انظر: صفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٖ٘/ٖ(:صٕٕٙ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖ٘/ٖ(:صٕٕٙ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٗٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
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ُ بِِه بَْعضَ  لوله تعالى:وفً تفسٌر   َل َّللاَّ [، ٕٖكُْم َعلَى بَْعٍض{ ]النساء : }َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ
 لوالن:

أن ذلن نزل فً نساٍء تمنٌن منازَل الرجال ، وأن ٌكون لهم ما لهم ، فنهى هللا عباده عن أحدهما: 
ًّ توِرث أهلها الحسد والبؽً  األمانً الباطلة ، وأمرهم أن ٌسؤلوه من فضله ، إذ كانت األمان

 .(٘)، وعطاء(ٗ)، وعكرمة(ٖ)، والحسن(ٕ)ومجاهد ، (ٔ)بؽٌر الحك. وهذا لول ابن عباس
، (ٙ)ال ٌتمنَّ بعضكم ما خّص هللا بعًضا من منازل الفضل. وهذا لول السدي والثانً: أن المعنى:

 نحو ذلن. (ٓٔ)ومماتل ،(5)، وأبً حرٌز(1) ، وروي عن لتادة(2)ودمحم
 والمول األول هو األشهر. وهللا أعلم.

م عند أكثر العلماء ، ألنه لٌس ألحد أن ٌمول : لٌت مال لال الماوردي:"والنهً تحرٌ
فبلن لً ، وإنما ٌمول لٌت مثله لً ، ومن لال بهذا اختلفوا فً النهً هل هو تحرٌم أم أدب ، 

 . (ٕٔ)، ولال ؼٌره هو تحرٌم"(ٔٔ)فمال الفراء هو أدب
لٌس هذا بنهً محرم إنما هو من هللا أدب. وإنما لالت أم سلمة وؼٌرها:  لال الفراء:"

لٌتنا كنا رجاال فجاهدنا وؼزونا وكان لنا مثل أجر الرجال، فؤنزل هللا تبارن وتعالى:} وال تتمنوا 
ال ٌتمنٌن أحدكم مال أخٌه، ولكن لٌمل: اللهم ارزلنً، اللهم »ما فضل هللا{، ولد جاء: 

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)«أعطنً
لال الراؼب:" التمنً: تشهً اإلنسان أن ٌمنى له شًء، أي ٌمدر، وذلن مذموم، فإن 
تمنٌه إن كان لشًء لدره أن ال ٌبلػ إال بالطلب فٌجب أن ٌطلبه ال أن ٌتشهاه، وإن كان لشًء 
ٌؤتٌه بؽٌر طلب فتشهٌه محال، وإن كان الشًء لم ٌمدر ففً تشهٌه معارضة حكمة هللا فٌما لدر، 

 :(٘ٔ)ل: من تمنى فمد أساء الظن باهلل، ولكون ذلن ؼٌر مؽن، لال الشاعرولذلن لٌ
 ]لٌَت شعري وأٌن منً لٌت[       إن لٌتا وإن لوا عناء

 :(ٙٔ)ولال
 ]أال ٌا لٌتنً والمرء مٌت[        وما ٌؽنً عن الحدثان لٌت

 .(2ٔ)وهو مع ذلن ذرٌعة إلى التحاسد والبخل والظلم"

                                                             

 .ٕٔٙ/1(:ص5ٕٖ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
، ٕٕٙ/1(:ص5ٕٗٔ)-(5ٕٖ5، و)ٕٔٙ/1(:ص5ٕٖ2(، )5ٕٖٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

/ ٖٕ"، والطبرانً فً "الكبٌر" "ٕٕٔ/ ٘كتاب "التفسٌر" ". وانظر:سنن الترمذي: ٖٕٙ/1(:ص5ٕٗٗو)
، وابن أبً ٓ٘ٗ/ٔ(:صٖٙ٘وعبدالرزاق  فً تفسٌره: )"ٖ٘ٓ/ ٕ" والحاكم فً "المستدرن" "1ٕٓ
،  وآخرون. وانظر "مروٌات اإلمام أحمد فً ٓ٘ٔ-5ٗٔ، والواحدي فً "األسباب": 5ٖ٘/ٖ(:صٕٕٗ٘حاتم)

 ".2ٙ" و"اللباب" "ص2ٓ٘/ ٕ" و"الدر المنثور" "ٕٖ٘/ ٔالتفسٌر" "
 .ٖٕٙ/1(:ص5ٕٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙ/1(:ص5ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٗٙ/1(:ص5ٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗٙ/1(:ص5ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/1(:ص5ٕٗ1(، و)5ٕٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/1(:ص5ٕٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙٙ/1(:ص5ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٙ/ٔل بن سلٌمان:انظر: تفسٌر ممات (ٓٔ)
 .ٕٗٙ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .أي فى األثر. ولد نسب المرطبً لرٌبا من هذا األثر إلى الكلبً، ولم نمؾ علٌه فى الحدٌث(ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٗالبٌت فً شعر أبً زبٌد الطابً: ص  (٘ٔ)
. 
 .ٕ٘ٔٔ/ٖ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً:ٕٓٔ/٘البٌت ؼٌر منسوب فً تاج العروس، مادة"موت":ص (ٙٔ)
 .ٕ٘ٔٔ-ٕٗٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2ٔ)
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وع من اإلرادة ٌتعلك بالمستمبل، كالتلهؾ: نوع منها ٌتعلك التمنً: ن لال الشوكانً:"
بالماضً، وفٌه النهً عن أن ٌتمنى اإلنسان ما فضل هللا به ؼٌره من الناس علٌه، فإن ذلن نوع 
من عدم الرضا بالمسمة التً لسمها هللا بٌن عباده على ممتضى إرادته وحكمته البالؽة، وفٌه 

 إذا صحبه إرادة زوال تلن النعمة عن الؽٌر.أٌضا نوع من الحسد المنهً عنه 
ولد اختلؾ العلماء فً الؽبطة هل تجوز أم ال؟ وهً: أن ٌتمنى أن ٌكون به حال مثل 
حال صاحبه، من دون أن ٌتمنى زوال ذلن الحال عن صاحبه. فذهب الجمهور: إلى جواز ذلن، 

 المرآن فهو ٌموم به آناء اللٌل ال حسد إال فً اثنتٌن: رجل آتاه هللا»واستدلوا بالحدٌث الصحٌح: 
، ولد بوب علٌه البخاري: (ٔ)«وآناء النهار، ورجل آتاه هللا ماال فهو ٌنفمه آناء اللٌل وآناء النهار

 « .باب االؼتباط فً العلم والحكم»
وعموم لفظ اآلٌة ٌمتضً: تحرٌم تمنً ما ولع به التفضٌل سواء كان مصحوبا بما 

ال، وما ورد فً السنة من جواز ذلن فً أمور معٌنة ٌكون  ٌصٌر به من جنس الحسد أم
 .(ٕ)مخصصا لهذا العموم، ولكن االعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"

وفً هذا دلٌل على أن الحسد حرام؛ والحسد: هو أن ٌتمنى زوال النعمة عن لال السمعانً: "
لصاحبه، فالحسد حرام، والؽبطة  صاحبه، وٌتمناها لنفسه، والؽبطة: هو أن ٌتمنى لنفسه مثل ما

 .(ٖ)ال بؤس بها"
ا اْكتََسْبَن{ ]النساء :  لوله تعالى:   ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء َنِصٌٌب ِممَّ َجاِل َنِصٌٌب ِممَّ } ِللّرِ

[،أي:" جعل هللا للرجال نصٌبًا ممدًَّرا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل للنساء نصًٌبا مما ٕٖ
 .(ٗ)عملن"

الزمخشري:أي:" جعل ما لسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرؾ هللا من لال 
 .(٘)حاله الموجبة للبسط أو المبض كسبا له "

ا اْكتََسْبَن{  لوله تعالى:وفً تفسٌر  ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء نَِصٌٌب ِممَّ َجاِل نَِصٌٌب ِممَّ } ِللّرِ
 [، وجهان:ٕٖ]النساء : 

من الثواب على طاعة هللا والعماب على معصٌته ، وللنساء نصٌب مثل ذلن :أحدهما: أن المراد
، ومماتل بن (2)، وأبً حرٌز(ٙ)، لٌعنً أن للمرأة بالحسنة عشر أمثالها كالرجل ، وهو لول لتادة

 .(1)بن حٌان
والثانً :أن معناه: للرجال نصٌب مما اكتسبوا من مٌراث موتاهم ، وللنساء نصٌب منه ، ألن 

 .(ٓٔ)، وعكرمة(5)الجاهلٌة لم ٌكونوا ٌورثون النساء ، وهذا لول ابن عباسأهل 
، أن معناه" للرجال نصٌب من ثواب هللا وعمابه مما اكتسبوا فعملوه -وهللا أعلم-والراجح 

من خٌر أو شر ، وللنساء نصٌب مما اكتسبن من ذلن كما للرجال، ألن هللا جل ثناإه أخبر أن 

                                                             

، ٖٙ/ٕ(:ص 5ٕٗٗ،وفً) 1/ٕ(:ص ٓ٘٘ٗ(، وأحمد)2ٔٙأخرجه الحمٌدي )(ٔ)
،وفً  ٖٕٙ/ٙ(:ص ٕ٘ٓ٘(، والبخاري)2ٕ5، وعبد بن حمٌد)ٕ٘ٔ/ٕ(:ص ٖٓٗٙ،وفً)11/ٕ(:ص1ٔٙ٘و)
(، وابن ماجة 1ٗ2ٔ، وفً )ٕٔٓ/ٕ(:ص1ٗٙٔ، ومسلم)21( ، وفً )خلك أفعال العباد( 2ٕ٘5) 15ٔ/5
 (.1ٓٔ1(، والنسابً فً "الكبرى" )5ٖٙٔ( والترمذي )5ٕٓٗ)
 .ٖٓ٘/ٔفتح المدٌر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗٓ٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/1(:ص5ٕٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٙ/1(:ص5ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٕ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٙ-ٕٙٙ/1(:ص5ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٙ/1(:ص5ٕٕ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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لنساء نصٌبًا مما اكتسب. ولٌس المٌراث مما اكتسبه الوارث ، وإنما هو لكل فرٌك من الرجال وا
 .(ٔ)مال أورثه هللا عن مٌّته بؽٌر اكتساب ، وإنما  الكسب  العمل ، و  المكتسب  : المحترؾ"

َ ِمْن فَْضِلِه { ]النساء :  لوله تعالى: [، أي:" واسؤلوا هللا الكرٌم الوهاب ٕٖ}َواْسؤَلُوا َّللاَّ
 .(ٕ)م من فضله"ٌُْعِطك

 .(ٖ)واسؤلوا هللا من عونه وتوفٌمه للعمل بما ٌرضٌه عنكم من طاعته" لال الطبري:أي:"
 .(ٖ)طاعته"

لال الزمخشري:أي:" وال تتمنوا أنصباء ؼٌركم من الفضل، ولكن سلوا هللا من خزابنه 
 .(ٗ)التً ال تنفد"

َ ِمْن  لوله تعالى:وفً المراد بالفضل فً  [، ثبلثة ٕٖفَْضِلِه { ]النساء : }َواْسؤَلُوا َّللاَّ
 ألوال:

 . (2)، والسدي(ٙ)، ومجاهد(٘)أحدها: أن الفضل: الطاعة. لاله سعٌد بن جبٌر
: " سلوا هللا من فضله ، فإنه ٌحب أن ٌسؤل ، وإّن من -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روي عن رسول هللا 

 . (1)أفضل العبادة انتظار الفََرج"
، فٌكون المعنى: (ٓٔ). ونسبه السمعانً إلى ابن عباس(5)لاله ابن الساببوالثانً: أنه الرزق، 

 .(ٔٔ)سلوا هللا ما تتمنونه من النعم، وال تتمنوا مال ؼٌركم
 .(ٕٔ)والثالث: أنه سإال التوفٌك على الطاعة. لاله اإلمام الطبري

 [و }فسل بنً 5ٗلرأ ابن كثٌر والكسابً :}وسلوا هللا{، و }فسل الذٌن { ]ٌونس: 
[، وما كان مثله من األمر ٘ٗ[،  و]سل من أرسلنا{]الزخرؾ:  ٔٓٔإسرابٌل {ا]إلسراء: 

المواجه به ولبله "واو" أو "فاء" فهو ؼٌر مهموز فً لولهما، وروى الكسابً عن إسماعٌل بن 
جعفر عن أبً جعفر وشٌبة أنهما لم ٌهمزا :}وسل{ وال :}فسل{، مثل لراءة الكسابً، ولرأ أبو 

 .(ٖٔ)فع وعاصم وابن عامر وحمزة بالهمز فً ذلن كلهعمرو ونا
ٍء َعِلًٌما{ ]النساء :  لوله تعالى: ًْ َ َكاَن بِكُّلِ َش [، أي:" إن هللا كان بكل شًء ٕٖ}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٗٔ)علًٌما، وهو أعلم بما ٌصلح عباده فٌما لسمه لهم من خٌر"
 .(٘ٔ)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: عالما"

 .(ٙٔ)فٌما ٌصلح لكل واحد منهم من السهام، وبمن ٌصلح للجهاد" لال السمرلندي:أي:"

                                                             

 .2ٕٙ/1تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٙ/1بري:تفسٌر الط (ٖ)
 .ٗٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٙ/1(:ص5ٕٖ٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٕٙ/1(:ص5ٕ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٙ/1(:ص5ٕ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
(. ضعٌؾ، فٌه حكٌم بن جبٌر ٗٔ٘الترمذي فً كتاب الدعوات ) ، و1ٕٙ/1(:ص5ٕ٘2أخرجه الطبري) (1)

األسدي، لال أحمد :ضعٌؾ الحدٌث مضطرب  ، ولال أبو حاتم :  ضعٌؾ الحدٌث ، منكر الحدٌث ، له رأي 
 .ٕٕٔ/ ٖانظر: "ضعٌؾ الجامع" ؼٌر محمود ، نسؤل هللا السبلمة ، ؼال فً التشٌع. 

 .ٓٓٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٕٕٗ/ٔر: تفسٌر السمعانً:انظ (ٓٔ)
 .ٓٓٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٙ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖٕانظر: السبعة: (ٖٔ)
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٖٙ/ٖ(:صٕٖٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .55ٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙٔ)
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أي : هو علٌم بمن ٌستحك الدنٌا فٌعطٌه منها ، وبمن ٌستحك الفمر  لال ابن كثٌر:"
فٌفمره ، وعلٌم بمن ٌستحك اآلخرة فٌمٌضه ألعمالها ، وبمن ٌستحك الخذالن فٌخذله عن تعاطً 

 .(ٔ)الخٌر وأسبابه"
 الفوائد:

 التمنً وترن العمل.لبح -ٔ
 حرمة الحسد. -ٕ
 فضل الدعاء وأنه من األسباب التً ٌحصل بها المراد. -ٖ
المحٌط «العلٌم»سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه وم -ٗ

 .(ٕ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، علمه بكل شًء
العلٌم: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله  لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}تعالى: 

وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-العلم، ولذلن لال 
ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  فإن ذلن -ٌوصفون بالعلم

فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 
الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 

[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}علم حمٌمة، وكمال  -هسبحان-األمور، وعلم هللا 
 .(ٖ)"[1ٕ :]الجن {وأحصى كل شًء عددا}

 المرآن
ٌَْمانُكُْم فَآتُوهُْم نَِص  ا تََرَن اْلَواِلَداِن َواْْلَْلَربُوَن َوال ِذٌَن َعمََدْت أَ ًَ ِمم  َ }َوِلكُّلٍ َجعَْلنَا َمَواِل ٌبَُهْم إِن  ّللا 

ٍء َشِهًٌدا )َكاَن َعلَ  ًْ  [ٖٖ({ ]النساء : ٖٖى ُكّلِ َش

 التفسٌر:
ولكل واحد منكم جعلنا ورثة ٌرثون مما ترن الوالدان واأللربون، والذٌن تحالفتم معهم باألٌمان 
ر لهم. والمٌراث بالتحالؾ كان  المإكدة على النصرة وإعطابهم شٌبًا من المٌراث فؤعطوهم ما لُّدِ

حكمه بنزول آٌات الموارٌث. إن هللا كان ُمطَِّلعًا على كل شًء من  فً أول اإلسبلم، ثم ُرفع
 أعمالكم، وسٌجازٌكم على ذلن.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
أحدها: أخرج عبدالرزاق عن لتادة:" كان الرجل فً الجاهلٌة ٌعالد الرجل فٌمول: دمً دمن ، 

اء اإلسبلم بمً منهم ناس ، وهدمً هدمن وترثنً وأرثن وتطلب بدمً وأطلب بدمن ، فلما ج
فؤمروا أن ٌإتوهم نصٌبهم من المٌراث وهو السدس ، ثم نسخ ذلن بالمٌراث بعد " ، فمال: 

 .(ٗ)["ٙ}وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض{ ]األحزاب: 
عن السدي، عن أبً مالن فً لوله: "}والذٌن وفً هذا السٌاق أخرج ابن أبً حاتم 

كان الرجل فً الجاهلٌة ٌؤتً الموم، فٌعمدون له أنه رجل منهم إن  عمدت أٌمانكم{، اآلٌة. لال:
كان ضرا أو نفعا أو دما، فإنه فٌهم مثلهم، وٌؤخذوا له من أنفسهم مثل الذي ٌؤخذون منه، لال: 
فكانوا إذا كان لتال لالوا: ٌا فبلن: أنت منا فانصرنا، لالوا: وإن كانت منفعة لالوا: أعطنا أنت 

ه كنصرة بعضهم بعضا إن استنصروه، وإن نزل به أمر أعطاه بعضهم ومنعه منا، ولم ٌنصرو
بعضهم، ولم ٌعطوه مثل الذي ٌؤخذون منه، لال: فؤتوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فسؤلوه وتحرجوا من ذلن، 
ولالوا: لد عالدناهم فً الجاهلٌة، فؤنزل هللا تعالى: }والذٌن عمدت أٌمانكم فآتوهم نصٌبهم{، لال: 

 .(ٔ). وأخرجه الطبري عن السدي بنحوه(٘)عطوهم مثل الذي تؤخذون منهم"أ

                                                             

 .11ٕ/1تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٕ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٖ)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/ 1(:ص5ٕ2ٓوعنه الطبري )، ٖ٘ٓ/ٓٔ(:ص5ٔ52ٔتفسٌر عبدالرزاق) (ٗ)
 .5ٖ5/ٖ(:صٕٕٗ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
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كان الرجل ٌرؼب فً الرجل فٌحالفه وٌعالده على أن ٌكون معه وله من  ولال مماتل:"
 -عز وجل -مٌراثه كبعض ولده. فلما نزلت هذه اآلٌة آٌة الموارٌث ولم ٌذكر أهل العمد فؤنزل هللا

 .(ٕ)وهم نصٌبهم{، ٌمول: أعطوهم الذي سمٌتم لهم من المٌراث":}والذٌن عمدت أٌمانكم فآت
، (2)، وابن أبً حاتم(ٙ)، والطبري(٘)، والنسابً(ٗ)، وأبو داود(ٖ)والثانً: أخرج البخاري

ابن عباس:" كان المهاجرون لما لدموا المدٌنة ٌرث المهاجر األنصارى دون ، عن (1)وآخرون
 بٌنهم، فلما نزلت :}ولكل جعلنا موالى{ نسخت، ثم لال ذوى رحمه لؤلخوة التى آخى النبى ملسو هيلع هللا ىلص

 }والذٌن عالدت أٌمانكم{، إال النصر والرفادة والنصٌحة، ولد ذهب المٌراث وٌوصى له".
 -بنت الربٌع  (5)عن داود بن الحصٌن، لال: "كنت ألرأ على أم سعدوالثالث: أخرج أبو داود 

[، فمالت: ال تمرأ: ٖٖفمرأت: }والذٌن عمدت أٌمانكم{ ]النساء:  - وكانت ٌتٌمة فً حجر أبً بكر
[، إنما نزلت فً أبً بكر وابنه عبد الرحمن، حٌن أبى ٖٖ}والذٌن عمدت أٌمانكم{ ]النساء: 

اإلسبلم، فحلؾ أبو بكر أال ٌورثه، فلما أسلم أمر هللا تعالى نبٌه علٌه السبلم أن ٌإتٌه 
 .(ٓٔ)نصٌبه"

نزل لوله: }ولكل جعلنا موالً{، اآلٌة، فً أبً بكر أبً روق :"  ونمل الثعلبً عن 
الصدٌك، وابنه عبد الرحمن، وكان كافرا، أن ال ٌنفعه وال ٌورثه شٌبا من ماله، فلما أسلم عبد 

 .(ٔٔ)الرحمن أمر أن ٌإتى نصٌبه من المال"
ً بعضهم " فً أهل العمد بالحلؾ ، إذ أمروا أن ٌإتانها نزلت  -وهللا أعلم-والراجح

 .(ٕٔ)بعًضا أنصباءهم من النصرة والنصٌحة وما أشبه ذلن ، دون المٌراث"
أن هذا كان فً ابتداء اإلسبلم ٌتوارثون بالحلؾ ، ثم نسخ  لال ابن كثٌر:"والصحٌح

وبمً تؤثٌر الحلؾ بعد ذلن ، وإن كانوا لد أمُروا أن ٌوفوا بالعمود والعهود ، والحلؾ الذي كانوا 
ال حلؾ فً اإلسبلم ، »ذلن تمدم فً حدٌث جبٌر بن مطعم وؼٌره من الصحابة :  لد تعالدوا لبل

، وهذا نص فً الرد على ما ذهب إلى (ٖٔ)«وأٌما حلؾ كان فً الجاهلٌة لم ٌزده اإلسبلم إال شدة
، (ٗٔ)التوارث بالحلؾ الٌوم كما هو مذهب أبً حنٌفة وأصحابه ، ورواٌة عن أحمد بن حنبل

 رحمه  هللا. 
 .(٘ٔ)"-فً المشهور عنه-ُح لول الجمهور ومالن والشافعً وأحمد والصحٌ

ا تََرَن اْلَواِلَداِن َواأْلَْلَربُوَن{ ]النساء :  لوله تعالى: ًَ ِممَّ [، أي:" ٖٖ}َوِلُكّلٍ َجعَْلنَا َمَواِل
 .(ٙٔ)ولكل إِنساٍن جعلنا عصبةً ٌرثون ماله مّما تركه الوالدان واأللارب من المٌراث"

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٓ/1(:ص5ٕ12انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٓ-5ٖٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٓٔ/1(:ص 2ٗ2ٙ،و)٘٘/ٙ(:ص1ٓ٘ٗ، و)ٕ٘ٔ/ٖ(:ص 5ٕٕٕلبخاري )اصحٌح  (ٖ)
 (.5ٕٕٕسنن أبً داود) (ٗ)
 .(.2ٖٓٔٔ( و)1ٖٗٙانظر: السنن الكبرى) (٘)
 .22ٕ/1(:ص5ٕ2٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٖ2/ٖ(:صٖٕٙ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 ".5ٓ٘/ ٕ"الدر" "وابن المنذر والنحاس والحاكم والبٌهمً فً "سننه" كما فً (1)
 .ٙ٘ٗ/ٗهً زوجة زٌد بن ثابت انظر :اإلصابة:(5)
ضعّفه من طرٌك أبً داود، بهذا اإلسناد.  ٕٗٓ/ ٙوأخرجه البٌهمً . 1ٕٔ/ٖ(:ص5ٕٖٕسنن ابً داود) (ٓٔ)

مدلس ولد عنعن، لال ابن كثٌر ي  -وهو دمحم بن إسحاق بن ٌسار المطلبً-ابن إسحاق  األلبانً ألن فٌه 
 : وهذا لول ؼرٌب".5ٕٓ/ٕتفسٌره:

 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .21ٕ/1تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
، والنسابً فً (5ٕٕ٘، وأبو داود )1ٖٔ/2(:ص ٙ٘٘ٙ، ومسلم)1ٖ/ٗ(:ص 11ٖٙٔأخرجه أحمد)(ٖٔ)

 (.1ٖ٘ٙالكبرى)
 .(٘ٔٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖ٘ٙ( انظر: صحٌح البخاري برلم )(ٗٔ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٕٔ٘صفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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ولكلكم ، أٌها الناس ، جعلنا َعصبة ٌرثون به مما ترن والده  الطبري: أي:"لال 
 .(ٔ)وألرباإه من مٌراثهم"

 .(ٕ)ولكل من الرجال والنساء جعلنا ورثة" لال السمعانً:أي:"
أي : ورثه من ألربابه من أبوٌه وألربٌه ، وهم ٌرثونه دون سابر الناس  لال ابن كثٌر:"

أْلِحمُوا الفرابَِض بؤهلها ، »عن ابن عباس ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :  ، كما ثبت فً الصحٌحٌن ،
ًَ فهو ألْولَى َرُجٍل ذََكرٍ  ، أي : السموا المٌراث على أصحاب الفروض الذٌن ذكرهم (ٖ)«فما بَِم

 .(ٗ)هللا فً آٌتً الفرابض ، فما بمً بعد ذلن فؤعطوه العََصبة"
 الوال :وفً الموالً ثبلثة 

 .(2)، وابن زٌد (ٙ)، ومجاهد(٘)أحدهما : أنهم العصبة، وهو لول لتادة 
 .(5)،وابن عباس فً رواٌة سعٌد بن جبٌر(1)والثانً : هم الورثة، وهو لول السدي

وٌجوز أن ٌكون المولى هاهنا بمعنى األولى بالشًء، والمعنى: أن لكل شًء مما ترن  والثالث:
ا هو أولى به. من ؼٌره، ومنه لٌل لمالن: العبد مواله؛ ألنه أولى به. الوالدان واأللربون وارث
 .(ٓٔ)لاله أبو هبلل العسكري

أبً عبٌدة: " }ولكل جعلنا موالً{ لال: أولٌاء ورثة، المولى ابن العم، والمولى: لال  
نت الحلٌؾ وهو العمٌد والمولى: المنعم علٌه، والمولى: األسفل، والمولى: الولً: اللهم من ك

 : (ٔٔ)مواله، والمولى: المنعم على المعتك "، ولال الشاعر
 ومولى كداء البطن لو كان لادرا              على الموت أفنى الموت أهلً ومالٌا 

 .(ٕٔ)ٌعنً: ابن العم"
 .(ٖٔ)لال الماوردي:" وهو أشبه بموله تعالى:} فََهْب ِلً ِمن لَُّدنَن َوِلًٌّا ٌَِرثُنًِ {

 :(ٗٔ)والعرب تسمً ابن العم  المولى  ، ومنه لول الشاعرلال الطبري:" 

ٌْنَا َحْولَهُ َوهَُو ُمْدِؼٌل            ِبؤَْعَراِضَنا َواْلُمْنِدٌَاِت َسُروعُ   َوَمْولًى َرَم
 :(٘ٔ)ٌعنً بذلن : وابن عم رمٌنا حوله ، ومنه لول الفضل بن العباس  

 (ٙٔ) تنشبواْ بٌننا ما كان َمْدفوناً"مهبلً بنً عمنا مهبلً موالٌنا              ال

                                                             

 .2ٕٕ/1تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .(٘ٔٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖ٘ٙ( صحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٕٖٙ(، و)5ٕٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٙ/ٕ(:ص1ٖٙٔ، وتفسٌر ابن المنذر)2ٕٓ/1(:ص5ٕٙٔ(، و)5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٕٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٔ/1(:ص5ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖ2/ٖ(:صٖٖٕ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٕٓ/1(:ص5ٕ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٙ٘ٗانظر: األشباه والنظابر: (ٓٔ)
ورجل مدؼل  : ذو خب مفسد بٌن الناس. و  ، ولم أتعرؾ على لابله، 2ٕٓ/1من شواهد الطبري: (ٔٔ)

 .المندٌات  ، المخزٌات ، ورمٌنا حوله  ، أي ناضلنا عنه ، ودافعنا ورامٌنا من حوله من ٌرامٌه.
 .25ٙ/ٕ(:ص12ٙٔتفسٌر ابن المنذر) (ٕٔ)
 .25ٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٕٓ/1تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
،  ٖ٘والمإتلؾ والمختلؾ ، ومعجم الشعراء :  25ٕ:  ٕ، والكامل  ٕ٘ٔ:  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة (٘ٔ)

ٌْنَنَا  5ٖٔ، والصدالة والصدٌك :  ٕٔٔ:  ٔ، والحماسة  ٖٓٔ ، واللسان )ولى( وؼٌرها. وراوٌتهم. ال تَْنبِشُوا بَ
 َمْدفُونَاَما كاَن 

 .وهً أجود الرواٌتٌن وأحمهما بمعنى الشعر ، وفً اللسان رواٌة أخرى ال تموم
(ٔٙ) . 
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المولى من الوالء، وهو تتابع الشًء من ؼٌر حابل، وجعل المولى لمن  لال الراؼب:"
تولى حفظ الشًء، وتعورؾ فً المعتك، والمعتك، وابن العم، والحلٌؾ، وولً األمر، 

 .(ٔ)والعصبة"
ٌَْمانُكُْم  [، "أي: والذٌن ٖٖفَآتُوهُْم نَِصٌبَُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َعمََدْت أَ

 .(ٕ)حالفتموهم فً الجاهلٌة على النصرة واإِلرث فؤعطوهم حظهم من المٌراث"
والذٌن عالدت أٌمانكم وأٌمانهم بالحلؾ بٌنكم وبٌنهم ، فآتوهم  لال الماوردي:أي:"

 .(ٖ)نصٌبهم"
نصٌبهم{، أي: من المٌراث ، فؤٌما  أي : لبل نزول هذه اآلٌة }فآتوهم لال ابن كثٌر:"

حلؾ عُمد بعد ذلن فبل تؤثٌر له، ولد لٌل : إن هذه اآلٌة نسخت الحلؾ فً المستمبل ، وحكم 
 .(ٗ)الماضً أٌضا ، فبل توارث به"

 وفً المراد بهذه المعالدة وبالنصٌب المستحك خمسة ألاوٌل :
إلسبلم ثم نسخ ذلن بموله تعالى فً األنفال أحدها : أن حلفهم فً الجاهلٌة كانوا ٌتوارثون به فً ا

، (ٙ)، وعكرمة(٘)[ وهذا لول ابن عباس 2٘:}َوأُولُوا األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْوَلى ِببَْعٍض{] األنفال : 
 .(5)، والضحان(1)، ولتادة(2)والحسن البصري

، من المهاجرٌن واألنصار ، فكان بعضهم -ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً : أنها نزلت فً الذٌن آخى بٌنهم النبً
ا  ًَ ِممَّ ٌرث بعضاً بتلن المإاخاة بهذه اآلٌة ، ثم نسخها ما تمدم من لوله تعالى:}َوِلُكّلٍ َجعَْلَنا َمَواِل

[ ، وهذا لول ابن عباس فً رواٌة سعٌد بن جبٌر  ٖٖتََرَن الَواِلَداَن واألَْلَربُوَن{ ] النساء : 
 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)عنه

والثالث : أنها نزلت هذه اآلٌة فً أهل العمد بالحلؾ ، ولكنهم أمروا أن ٌإتً بعضهم بعًضا 
أنصباءهم من النصرة والنصٌحة وما أشبه ذلن ، دون المٌراث، وهذا لول ابن عباس فً رواٌة 

 . (2ٔ)، وعكرمة فً رواٌة أخرى(ٙٔ)، وسعٌد(٘ٔ)،والسدي(ٗٔ)عطاء، و(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)أخرى
ال حلؾ فً اإلسبلم، وأٌما حلؾ كان فً الجاهلٌة، لم :»  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد لال رسول هللا 

 . (1ٔ)«ٌزده اإلسبلم إال شدة
اإلسبلم أْن والرابع : أنها نزلت فً الذٌن كانوا ٌتبنون أبناَء ؼٌرهم فً الجاهلٌة ، فؤمروا فً 

 .(5ٔ)ٌوصوا لهم عند الموت وصٌةً، وهذا لول سعٌد بن المسٌب

                                                             

 .1ٕٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .ٕٔ٘صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .25ٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 22ٕ/1(:ص5ٕ2ٗ، و)2ٕ٘/1(:ص5ٕٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٙ/1(:ص5ٕ2ٕ، و)2ٕٗ/1(:ص5ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٗ/1(:ص5ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕ٘/1(:ص5ٕٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕٙ/1(:ص5ٕ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .22ٕ/1(:ص5ٕ2٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .21ٕ/1(:ص5ٕ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .21ٕ/1(:ص5ٕ22ي)انظر: تفسٌر الطبر (ٕٔ)
 .25ٕ/1(:ص5ٕ1ٗ(،و)5ٕ1ٖ، و)25ٕ-21ٕ/1(:ص5ٕ1ٔ)-(5ٕ21انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .25ٕ/1(:ص5ٕ1ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕ12انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕ1٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٕٓ/1(:ص5ٕ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
، والنسابً فً (5ٕٕ٘، وأبو داود )1ٖٔ/2(:ص ٙ٘٘ٙ، ومسلم)1ٖ/ٗ:ص (11ٖٙٔأخرجه أحمد)(1ٔ)

 (.1ٖ٘ٙالكبرى)
 .1ٕٔ-1ٕٓ/1(:ص5ٕ11انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
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والخامس : أنها نزلت فً لوم جعل لهم نصٌب من الوصٌة ، ثم هلكوا فذهب نصٌبهم بهبلكهم ، 
 .(ٔ)فَؤُِمُروا أن ٌدفعوا نصٌبهم إلى ورثتهم ، وهذا لول الحسن البصري

عمدت أٌمانكم على المحالفة، وهم الحلفاء، وذلن  أن المراد: "والذٌن -وهللا أعلم-والراجح 
أنه معلوم عند جمٌع أهل العلم بؤٌام العرب وأخبارها، أّن عمد الحلؾ بٌنها كان ٌكون باألٌمان 
والعهود والمواثٌك، وأما لوله: }فآتوهم نصٌبهم{، فإن الجمٌع مجمعون على أن حكمه ثابت ، 

اهلٌة دون اإلسبلم ، بعِضهم بعًضا أنصباَءهم من وذلن إٌتاُء أهل الحلؾ الذي كان فً الج
 .(ٕ)النصرة والنصٌحة والرأي ، دون المٌراث"

لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر: }عمدت{ بؤلؾ، ولرأ عاصم وحمزة  
 .(ٖ)والكسابً }عمدت{ بؽٌر ألؾ

ٍء َشِهًٌدا{ ]النساء  ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش [، أي:" إن هللا كان ُمطَِّلعًا ٖٖ: لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)على كل شًء من أعمالكم، وسٌجازٌكم على ذلن"

 .(٘)تهدٌد على منع نصٌبهم" لال البٌضاوي:"
 .(ٙ)أي هو عالم الؽٌب والشهادة وهو أبلػ وعد ووعٌد" لال النسفً:"

 .(2)أي لد شهد معالدتكم إٌاهم، وهو عز وجل ٌحب الوفاء" لال المرطبً:أي:"
 لفوائد:ا

 تمرٌر مبدأ التوارث فً اإلسبلم.-ٔ
من عالد أحداً على حلؾ أو آخى أحداً وجب علٌه أن ٌعطٌه حك النصرة والمساعدة وله أن  -ٕ

 ٌوصً له بما دون الثلث، أما اإلرث فبل حك له لنسخ ذلن.
 وجوب مرالبة هللا تعالى؛ ألنه بكل شًء علٌم، وعلى كل شًء شهٌد. -ٖ
 :اسم من أسمابه تعالى، وهو «شهٌد»وصؾ هللا عز وجل بؤنه  -ٗ

هو الذي ال ٌؽٌب عنه شًء. ٌمال: شاهد وشهٌد كعالم، وعلٌم. :" والشهٌدلال الخطابً:
 .أي: كؤنه الحاضر الشاهد الذي ال ٌعزب عنه شًء

[. أي: من حضر منكم 1٘ٔ:]البمرة {فلٌصمه فمن شهد منكم الشهر}: -سبحانه-ولد لال 
]آل  {شهد هللا أنه ال إله إال هو}الشهر فلٌصمه، وٌكون الشهٌد، بمعنى: العلٌم. كموله:  فً

 [ لٌل: معناه: علم هللا. 1ٔ:عمران
ولال أبو العباس أحمد بن ٌحٌى معناه: بٌن هللا أنه ال إله إال هو، وهو أٌضا الشاهد 

مانع له فً الدنٌا؛ لٌنتصؾ  له  للمظلوم الذي ال شاهد له وال ناصر على الظالم المتعدي الذي ال
 .(1)"منه

الشهٌد؛ أي: المطلع على جمٌع األشٌاء، سمع جمٌع األصوات خفٌها  لال السعدي:" 
وجلٌها، وأبصر جمٌع الموجودات دلٌمها وجلٌلها، صؽٌرها وكبٌرها، وأحاط علمه بكل شًء، 

 .(5)"الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه
 .(ٓٔ)"اللهم اشهد! فلٌبلػ الشاهد الؽابب جاء فً الحدٌث:"

 المرآن
                                                             

،وذطره العز بن عبدالسبلم دون نسبته، انظر: 1ٓٗ/ٔنسبه الٌه الماوردي انظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌره:

 .]بتصرؾ ٌسٌر[.1ٕٔ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖٕانظر: السبعة: (ٖ)
 .1ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .1ٙٔ/٘تفسٌر المرطبً: (2)
 . 25ٔ/ٗجامع االصول، ابن االثٌر:، وانظر: 2ٙ-2٘شؤن الدعاء للخطابً: (1)
 5ٗ1تفسٌر السعدي: (5)
 .(ٖٔ-25ٙٔ( ، ومسلم )2ٓ21رواه: البخاري )(ٓٔ)
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ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم  َل ّللا  اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَض  َجاُل لَو  }الّرِ
تًِ تَخَ  ُ َوالال  اِلَحاُت لَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغٌَِْب بَِما َحِفَظ ّللا  افُوَن نُشُوَزهُن  فَِعظُوهُن  َواْهُجُروهُن  فَالص 

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبٌِرً  ٌِْهن  َسبٌِاًل إِن  ّللا  ({ ٖٗا )فًِ اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهن  فَِإْن أََطْعنَكُْم فاََل تَْبغُوا َعلَ
 [ٖٗ]النساء : 

 التفسٌر:
امون على توجٌه النساء ورعاٌتهن، بما  خصهم هللا به من خصابص الِمواَمة الرجال لوَّ

والتفضٌل، وبما أعطوهن من المهور والنفمات. فالصالحات المستمٌمات على شرع هللا منهن، 
مطٌعات هلل تعالى وألزواجهن، حافظات لكل ما ؼاب عن علم أزواجهن بما اإتمنَّ علٌه بحفظ 

هن بالكلمة الطٌبة، فإن لم هللا وتوفٌمه، والبلتً تخشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم، فانصحو
تثمر معهن الكلمة الطٌبة، فاهجروهن فً الفراش، وال تمربوهن، فإن لم ٌإثر فعل الِهْجران 
ًَّ الكبٌر  فٌهن، فاضربوهن ضرًبا ال ضرر فٌه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن هللا العل

ن ظلمهنَّ وبؽى علٌهن.  ولٌُّهن، وهو منتمم ممَّ
 ألوال: فً سبب نزول اآلٌة 

، عن الحسن لال: جاءت امرأة إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص تستعدي على (ٔ)أحدها: أخرج ابن أبً حاتم وؼٌره
اُموَن َعَلى النَِّساِء زوجها أنه لطمها، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: المصاص فؤنزل هللا تعالى:  َجاُل لَوَّ }الّرِ

ُ بَْعَضهُ  َل َّللاَّ . وأخرج الطبري عن ابن جرٌج (ٕ){، فرجعت بؽٌر لصاص"ْم َعلَى بَْعٍض بَِما فَضَّ
 .(ٖ)نحو ذلن
وفً رواٌة ابن المنذر عن الحسن:" أن رجبل لطم امرأته، فمال رسول هللا صلى هللا  

علٌه وسلم: " بٌنكما المصاص، ونزل المرآن: }وال تعجل بالمرءان من لبل أن ٌمضى إلٌن 
ُ بَْعَضُهْم ، ونزل المرآن  وحٌه{ فسكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َل َّللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل لَوَّ }الّرِ

. وأخرج (ٗ) {، إلى آخر اآلٌة، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أردنا أمرا وأراد هللا ؼٌره "َعلَى بَْعٍض 
 .(٘)الطبري عن الحسن نحوه

 .(ٙ)عن الكلبً: "نزلت فً أسعد بن الربٌع وامرأته بنت دمحم بن مسلم" ونمل الثعلبًوالثانً: 
نزلت فً سعد بن الربٌع بن عمرو من النمباء وفً امرأته حبٌبة بنت   والثالث: ولال مماتل:"

زٌد بن أبً زهٌر وهما من األنصار من بنً الحارث بن الخزرج، وذلن أنه لطم امرأته فؤتت 
: -ملسو هيلع هللا ىلص -فمال:أنكحته وأفرشته كرٌمتً فلطمها. فمال النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -أهلها فانطلك أبوها معها إلى النبً

علٌه  -: ارجعوا هذا جبرٌل-ملسو هيلع هللا ىلص -لتمتص من زوجها فؤتت مع زوجها لتمتص منه. ثم لال النبً
 :-عز وجل -لد أتانً ولد أنزل هللا -السبلم

اُموَن َعلَى النَِّساء َجاُل لَوَّ  .(2){"}الّرِ
وفً زوجها ثابت بن لٌس بن  أبو روق: "نزلت فً جمٌلة بنت عبد هللا بن أبً،والرابع: ولال 

 شماس، وذلن أنها نشزت علٌه فلطمها، فؤتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص تستعدي، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة:
اُموَن َعلَى النَِّساء َجاُل لَوَّ  .(1){"}الّرِ

اد أن ٌُِمٌَدها منه ، صّن رجل امرأته ، فؤتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فؤر والخامس: أخرج الطبري عن لتادة:"
اُموَن َعلَى النَِّساء فؤنزل هللا : َجاُل لَوَّ  .(5){"}الّرِ

                                                             

 .ٕ٘ٔوأخرجه الواحدي فً اسباب النزول: (ٔ)
 .5ٗٓ/ٖ(:صٕٙٗ٘تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٕ/1(:ص5ٖٓ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘ٙ/ٕ(:ص2ٓٔٔتفسٌر ابن المنذر) (ٗ)
 .5ٕٕ/1(:ص5ٖٓ2انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٔفسٌر مماتل بن سلٌمان:ت (2)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .5ٕٔ/1(:ص5ٖٓٙتفسٌر الطبري) (5)
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اُموَن َعلَى النَِّساِء{ ]النساء : لوله تعالى:  َجاُل لَوَّ أي: الرجال لابمون على  [، "ٖٗ}الّرِ
 .(ٔ)النساء باألمر والنهً، واإِلنفاق والتوجٌه"

ٌعنً أهل لٌام على نساءهم ، فً تؤدٌبهن ، واألخذ على أٌدٌهن ، فٌما  لال الماوردي:" 
 .(ٕ)أوجب هللا لهم علٌهن"

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم{ ]النساء : لوله تعالى: َل َّللاَّ [، ٖٗ}بَِما فَضَّ
 .(ٖ)ن الكسب واإِلنفاق"أي: بسبب ما منحهم هللا من العمل والتدبٌر، وخصهم به م"

 .(ٗ)ٌعنً فً العمل والرأي، والصداق والمٌام بالكفاٌة" لال الماوردي:"
ُ{ ]النساء : لوله تعالى: ٌِْب بَِما َحِفَظ َّللاَّ اِلَحاُت لَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلؽَ  [، أي:"ٖٗ}فَالصَّ

فالصالحات المستمٌمات على شرع هللا منهن، مطٌعات هلل تعالى وألزواجهن، حافظات لكل ما 
 .(٘)ؼاب عن علم أزواجهن بما اإتمنَّ علٌه بحفظ هللا وتوفٌمه"

معناه : صالحاٌت فً أدٌانهن ، مطٌعاٌت ألزواجهن ، حافظات لهم فً  لال الطبري:"
 .(ٙ)أنفسهّن وأموالهم"

ٌِْب{}حَ  لال الماوردي:" ، ٌعنً: حافظات ألنفسهن عند ؼٌبة [ٖٗ]النساء : افَِظاٌت لِّْلؽَ
 .(2)أزواجهن ، ولما أوجبه هللا من حمه علٌهن"

ٌِْب{ لال السدي:" ٌمول : تحفظ على زوجها مالَه وفرَجها حتى  ْلؽَ ولوله: }َحافَِظاٌت ّلِ
 .(1)ٌرجع ، كما أمَرها هللا"

ٌِْب{، ٌمول : حافظات لما استودعهن هللا من حمه ،  و ْلؽَ عن لتادة : "}َحافَِظاٌت ّلِ
 .(5)وحافظات لؽٌب أزواجهن"

ٌِْب{، لال : حافظات للزوج"لال   .(ٓٔ)ابن جرٌج:" للت لعطاء ما لوله : }َحافَِظاٌت لِّْلؽَ
 .(ٔٔ)، حافظات ألزواجهن ، لما ؼاب من شؤنهن" ولال سفٌان:"

ٌِْب{ : ج:"ولال الزجا ٌعنً:  بالشًء الذي ٌحفظ أمر هللا ودٌن هللا، وٌحتمل أن }َحافَِظاٌت لِّْلَؽ
 .(ٕٔ)ٌكون على معنى بحفظ هللا، أي بؤن ٌحفظن هللا، وهو راجع إلى أمر هللا"

ولد روى عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "خٌُر النساء امرأةٌ إذا نظرَت إلٌها 
تن ، وإذا أمَرتها أطاعتن ، وإذا ؼبت عنها حفظتن فً نفسها ومالن. لال : ثم لرأ رسول هللا سرَّ 

 .(ٖٔ)ملسو هيلع هللا ىلص :}الرجال لوامون على النساء {،اآلٌة"
{ بفتح لفظ الجبللة، ٌعنً:  ٌَزٌد بن المَْعماع المدنً }بَِما َحِفَظ َّللاَّ ولرأ ذلن أبو جعفر 

طاعته وأداء حمه بما أمرهن من حفظ َؼٌب أزواجهن ، كمول الرجل للرجل : " بحفظهّن هللا فً 
 .(ٔ)ما َحِفظَت هللاَ فً كذا وكذا " ، بمعنى : ما رالبته وال ِحْفتَهُ 

                                                             

 .ٕٔ٘صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٓٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٔ٘صفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٓٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٙ/1تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٓٗ/ٔالنكت والعٌون: (2)
 .5ٕ٘/1(:ص5ٖٕٗأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕ٘/1(:ص5ٖٕٖأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕ٘/1(:ص5ٖٕ٘أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕ٘/1(:ص5ٖٕ2أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٗ/ٕمعانً المرىن: (ٕٔ)
، وابن ٖٓأبو داود الطٌالسً فً مسنده : ، و5ٕ٘/1(:ص5ٖٕ1أخرجه الطبري) (ٖٔ)

، البن أبً حاتم ، والحاكم ، والبٌهمً ٔ٘ٔ/  ٕالمنثور  ، ونسبه السٌوطً فً الدر11ٙ/ٕ(:ص2ٔٔٔالمنذر)
، بمعناه بؽٌر هذا اللفظ مختصرا، ، ولال : " صحٌح على شرط مسلم ٔٙٔ:  ٕالمستدرن للحاكم . وفً فً سننه

 ، ولم ٌخرجاه ".
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{ ]النساء : لوله تعالى: تًِ تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ والبلتً تخشون منهن  [، أي:"ٖٗ}َوالبلَّ
 .(ٕ)ترفُّعهن عن طاعتكم"

{ ]النساء : لوله تعالى:ى"الخوؾ" فً وفً معن ِتً تََخافُوَن نُشُوَزهُنَّ [، ٖٗ}َوالبلَّ
 :(ٖ)لوالن

 :(ٗ) أحدهما : أنه العلم ، فعبر عنه بالخوؾ ، كما لال أبو محجن الثمفً
 َوال تَْدفِنَنًَّ فًِ اْلفَبلةِ فَإِنَّنً             أََخاُؾ إذَا َما ِمّت أَْن ال أَذُولَُها

 فإننً أعلم. معناه :
، وذلن أن فً (٘)«إال أن ٌخافا{ إال أن ٌولنا"»}وحكى الزجاج عن أبً عبٌدة، لال: 

الخوؾ طرفا من العلم، ألنن تخاؾ ما تعلم، وما ال تعلم ال تخافه، فجاز أن ٌكون بمعنى العلم، 
 .(ٙ)كما أن الظن لما كان فٌه طرؾ من العلم جاز أن ٌكون علما

من لال: ٌخافا، بمعنى ٌولنا، ال ٌعرؾ. ولكن ٌمع النشوز فٌمع ولال النحاس: "ولول 
 .(2)الخوؾ من الزٌادة"

 والمول الثانً: أنه الظن ، وهو أن ٌستر على نشوزها بما تبدٌه من سوء فعلها .
والعرب لد تضع"الظن" موضع"الخوؾ"،"والخوؾ" موضع"الظن" فً كبلمها، لتمارب 

تمول للرجل: لد خرج ؼبلمن بؽٌر إذنن، فٌمول له: لد خفت وحكى الفراء: أن العرب ، معنٌٌهما
 :(5)كما لال أبو الؽول الطهوي، (1)ذان، ٌرٌد: لد ظننته وتوهمته

ٌٍْب ٌَمُُولُهُ             َوَما ِخْفُت ، ٌَا َسبلُم أَنََّن َعابِبً   أَتَانًِ َكبلٌم َعْن نَُص
 بمعنى : وما ظننُت.

النشوز كراهة أحدهما صاحبه، ٌمال نشزت المرأة تنشز وتنشز  لال الزجاج:"
 .(ٓٔ)جمٌعا"

ً وكراهة   -لال الماوردي: "والنشوز : هو معصٌة الزوج واالمتناع من طاعته بؽضا
وأصل النشوز : االرتفاع ، ومنه لٌل للمكان المرتفع من األرض نُشز ، فسمٌت الممتنعة عن 

 . (ٔٔ)وارتفاعها عنه"زوجها ناشزاً لبعدها منه 
{ ]النساء : لوله تعالى:  [، أي:"ٖٗ}فَِعظُوهُنَّ َواْهُجُروهُنَّ فًِ اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوهُنَّ

فانصحوهن بالكلمة الطٌبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطٌبة، فاهجروهن فً الفراش، وال 
 .(ٕٔ)رر فٌه"تمربوهن، فإن لم ٌإثر فعل الِهْجران فٌهن، فاضربوهن ضربًا ال ض

أما وعظها فهو أن ٌؤمرها بتموى هللا وطاعته ، وٌخوفها استحماق  لال الماوردي:"
 .(ٖٔ)الوعٌد فً معصٌته وما أباحه هللا تعالى من ضربها عند مخالفته"

                                                                                                                                                                               

 .52ٕ-5ٕٙ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .55ٕ-51ٕ/1انظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
وؼٌرها كثٌر وخبر أبً محجن فً  ٓ٘٘:  ٖوالخزانة  ٙٗٔ:  ٔومعانً المرآن للفراء  ٖٕ( دٌوانه : (ٗ)

 .الخمر وحبها مشهور
 .2ٗ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .1ٖٓ - 2ٖٓ/ ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ ٔ معانً المرآن للنحاس: (2)
 ..ٙٗٔ/ ٔمعانً المرآن للفراء انظر:  (1)
شاعر إسبلمً كان فً الدولة . وأبو الؽول ٙٗٔ/ ٔومعانً المرآن للفراء  ٙٗالبٌت فً نوادر أبً زٌد: (5)

 .ٕٙٔ: ٘المروانٌة وهجا حمادا ، انظر: األؼانً 
 .2ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕٗ/ٔوالعٌون:النكت (ٖٔ)
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فً النساء أن ٌبدأن بالموعظة أوال، ثم بالهجران  -عز وجل  -فؤمر هللا  لال الزجاج:"
 .(ٔ)لضرب، ولكن ال ٌكون ضربا مبرحا"بعد، وإن لم ٌنجعا فٌهن فا

{ ]النساء :  وفً لوله تعالى:} [، خمسة َٖٗواْهُجُروهُنَّ فًِ اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوهُنَّ
 ألاوٌل:

 .(ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)أحدها : أال ٌجامعها ، وهو لول ابن عباس 
، وروي (٘)، والسدي(ٗ)والثانً : أن ال ٌكلمها وٌولٌها ظهره فً المضجع ، وهو لول الضحان

 .(ٙ)عن عكرمة نحوه
، (ٓٔ)، والشعبً(5)، ولتادة(1)، والحسن(2)والثالث : أن ٌهجر فراشها ومضاجعتها وهو مجاهد

 .(٘ٔ)، وبه لال الزجاج(ٗٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٖٔ)، وممسم(ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ)وعامر
أي]واهجروهن[ فً النوم معهن، والمرب منهن فإنهن إن كن ٌحببن  لال الزجاج:" 

أزواجهن شك علٌهن الهجران فً المضاجع وإن كن مبؽضات وافمهن ذلن فكان دلٌبل على 
 .(ٙٔ)النشوز منهن"

والرابع : ٌعنً ولولوا لهن فً المضاجع هُجراً ، وهو اإلؼبلظ فً المول ، وهذا لول ابن عباس 
 .(ٕٓ)، وأبً الضحى(5ٔ)، وسفٌان(1ٔ)، والحسن فً إحدى الرواٌات(2ٔ)عنه فً رواٌة أبً صالح

والخامس :هو أن ٌربطها بالهجار وهو حبل ٌربط به البعٌر لٌمرها على الجماع ، وهو لول أبً 
 . (ٕٔ)جعفر الطبري 

واستدل براوٌة ابن المبارن عن بهز بن حكٌم عن أبٌه عن جده لال : "للت ٌا رسول 
هللا نساإنا ما نؤتً منها وما نذر ؟ لال: ٌا رسول هللا ، نساإنا ، ما نؤتً منها وما نذر ؟ لال : 

،  حرثُن ، فؤت حرثن أنَّى شبت ، ؼٌر أن ال تضرب الوجهَ ، وال تمبِّح ، وال تَهجر إال فً البٌت
وأطعم إذا َطِعمت ، واْكس إذا اكتسٌَت ، كٌَؾ ولد أفضى بعضكم إال بعض ؟ إال بما َحّل 

 .(ٕٕ)علٌها"
 .(ٖٕ)لال الماوردي:" ولٌس فً هذا الخبر دلٌل على تؤوٌله دون ؼٌره"

                                                             

 .1ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٖٓ/1(:ص5ٖٗ1(، و)5ٖٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٓ/1(:ص5ٖٗ5انظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .ٖٖٓ/1(:ص5ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .ٕٖٓ/1(:ص5ٖ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .ٖٗٓ/1(:ص5ٖ٘2انظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .ٖٗٓ/1:ص(5ٖ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘ٓ/1(:ص5ٖٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘ٓ/1(:ص5ٖٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٗٓ/1(:ص5ٖ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗٓ/1(:ص5ٖٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٓ/1(:ص5ٖٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖ٘ٓ/1(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٓ/1(:ص5ٖٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .2ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/1(:ص5ٖٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٙٓ/1(:ص5ٖ2ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٖٙٓ/1(:ص5ٖ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٖٙٓ/1(:ص5ٖٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .5ٖٓ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/1(:ص5ٖ2ٗتفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .1ٖٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٖٕ)
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ورجح الطبري منزعه هذا ولدح فً سابر األلوال، وفً كبلمه فً  ولال ابن عطٌة:"
 .(ٔ)هذا الموضع نظر"

ولٌل: معناه أكرهوهن على الجماع واربطوهن،  الزمخشري فً لول الطبري:" ولال
 .(ٕ)من هجر البعٌر إذا شده بالهجار، وهذا من تفسٌر الثمبلء"

فً المرالد فبل تدخلوهن تحت اللحؾ وال أن المراد: اهجروهن  -وهللا أعلم-واأللرب
 .(ٖ)تباشروهن فٌكون كناٌة عن الجمع

والمضاجع: جمع مضجع، وهو محل االضطجاع، أي: تباعدوا عن لال الشوكانً:" 
 .(ٗ)مضاجعتهن، وال تدخلوهن تحت ما تجعلونه علٌكم حال االضطجاع من الثٌاب"

 .(٘)وأصل الهجر : "الترن على للى ، والُهجر : المبٌح من المول ألنه مهجور "
ٌاء : َوْعظُها وَهْجُرها لال أهل العلم "فجعل هللا تعالى معالبتها على النشوز ثبلثة أش

 : (ٙ)وَضْربُها . وفً ترتبٌها إذا نشزت لوالن
 أحدهما : أنه إذا خاؾ نشوزها وعظها وهجرها ، فإن ألامت علٌه ضربها .

والثانً : أنه إذا خاؾ نشوزها وعظها ، فإذا أبدت المشوز هجرها ، فإن ألامت علٌه ضربها ، 
 وهو األظهر من لول الشافعً .

ً ٌزجرها به عن النشوز ؼٌر مبرح وال والذي  أبٌح له من الضرب ما كان تؤدٌبا
:" اضربوهن إذا عصٌنكم فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، روى بشر عن عكرمة لال : لال رسول هللا (2)منهن

 .(1)المعروؾ ضرًبا ؼٌر مبّرح"
 .(5)ولرئ :}فً المضجع{

ٌِْهنَّ َسبٌِبًل{ ]النساء :  }فَإِْن أََطْعنَكُْم فَبَل تَْبؽُوالوله تعالى: أي: فإِن أطعن أمركم [، "َٖٗعلَ
 .(ٓٔ)فبل تلتمسوا طرٌماً إِلٌذابهن"

، (ٕٔ) ، وروي عن لتادة(ٔٔ)إذا أطاعتن فبل تتجنَّ علٌها العلل"لال ابن عباس:"
 نحو ذلن. (٘ٔ)، وابن جرٌج(ٗٔ)، وسفٌان(ٖٔ)ومجاهد

سبٌبل{، فحرم هللا ضربهن عند عن مماتل بن حٌان:" لوله:} فبل تبؽوا علٌهن و
 .(ٙٔ)الطاعة"

فإن أطعن فٌما ٌلتمس منهن، فبل ٌبؽً علٌهن سبٌبل، أي ال ٌطلب  لال الزجاج:أي:"
 .(2ٔ)علٌهن طرٌك عنت"

 .(ٔ)أي: ال تجنوا علٌهن الذنوب" لال البؽوي:"
                                                             

 .1ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: تفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٔفتح المدٌر: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٔالنكت والعٌون: (٘)
 .1ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
، ولم  ٘٘ٔ/  ٕمرسل. خرجه السٌوطً فً الدر المنثور ، ٕٖٔ-ٖٔٔ/1(:ص5ٖ22أخرجه الطبري) (1)

 ٌنسبه لؽٌر ابن جرٌر.
 .2ٗٔ/ٕانظر: تفسٌر أبً السعود: (5)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/1(:ص5ٖ5ٙأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٔ/1(:ص5ٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٔ/1(:ص5ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖٔ/1(:ص5ٗٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖٔ/1(:ص5ٖ51انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٗٗ/ٖ(:ص21ٕ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٗ/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً:]فإن[ أطعنكم فً المضجع والمباشرة" لال الماوردي:"
 .(ٖ)تكلفوهن محبتكم فإن الملب لٌس بؤٌدٌهن" ولال ابن عٌٌنة: "ال

فؤزٌلوا عنهن التعرض باألذى والتوبٌخ والتجنً، وتوبوا علٌهن  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٗ)واجعلوا ما كان منهن كؤن لم ٌكن بعد رجوعهن إلى الطاعة واالنمٌاد وترن النشوز"

خافون نشوزهن عند فإن أطعنكم ، أٌها الناس ، نساإكم البلتً ت لال الطبري:أي:"
وعظكم إٌاهن ، فبل تهجروهن فً المضاجع. فإن لم ٌطعنكم ، فاهجروهن فً المضاجع 
واضربوهن. فإن راجعَن طاعتكم عند ذلن وفِبَْن إلى الواجب علٌهن ، فبل تطلبوا طرٌمًا إلى 

وذلن أن  أذاهن ومكروههن ، وال تلتمسوا سبٌبل إلى ما ال ٌحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل.
ٌمول أحدكم إلحداهن وهً له مطٌعة : " إنن لست تحبٌّنً ، وأنت لً مبؽضة " ، فٌضربها 
على ذلن أو ٌُإذٌها. فمال هللا تعالى للرجال : " فإن أطعنكم " أي : على بؽضهّن لكم فبل تجنَّوا 

 .(٘)"علٌهن ، وال تكلفوهن محبتكم ، فإّن ذلن لٌس بؤٌدٌهن ، فتضربوهن أو تإذوهن علٌه
ومعنى لوله : }فبل تبؽوا{، ال تلتمسوا وال تطلبوا ، من لول المابل : " بؽٌَُت الضالة " ، 

 : (ٙ)إذا التمستها ،ومنه لول سحٌم عبد بنً الحسحاس فً صفة الموت 
 بَؽَاَن َوَما تَْبِؽٌِِه ، َحتَّى َوَجْدتَهُ              َكؤَنََّن لَْد َواَعْدتَهُ أَْمِس َمْوِعَدا

 .(2)بمعنى : طلبن وما تطلبه
ٌِْهنَّ َسبٌِبًل{ ]النساء :  وفً لوله تعالى:}  :(1)[، وجهانٖٗفَبَل تَْبؽُوا َعلَ

 أحدهما : ال تطلبواْ لهن األذى .
 والثانً : هو أن ٌمول لها لست تحبٌننً وأنت تعصٌنً ، فٌصٌّرها على ذلن وإن كانت مطٌعة.

ٌعنً: بالتعلل، والتجنً، ولٌل: فبل  "فبل تبؽوا علٌهن سبٌبل{ لال السمعانً:لوله:}
 .(5)تكلفوهن محبتكم؛ فإن الملب لٌس بؤٌدٌهن"

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِرا{ ]النساء : لوله تعالى: ًَّ الكبٌر ولٌُّهن،  [، أي:"ٖٗ}إِنَّ َّللاَّ فإن هللا العل
ن ظلمهنَّ وبؽى علٌهن"  .(ٓٔ)وهو منتمم ممَّ

 .(ٔٔ)أي هو متعال أن ٌكلؾ إال بالحك وممدار الطالة" :"لال الزجاج
 .(ٕٔ)أي: متعالٌا عن أن ٌكلؾ العباد ما ال ٌطٌمونه" لال السمعانً:"

فاحذروه واعلموا أن لدرته علٌكم أعظم من لدرتكم على من تحت  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٖٔ)أٌدٌكم"

إن هللا ذو علّو على كل شًء ، فبل تبؽوا ، أٌها الناس ، على أزواجكم  لال الطبري:أي:"
إذا أطعنكم فٌما ألزمهن هللا لكم من حك سبٌبل لعلّوِ أٌدٌكم على أٌدٌهن ، فإّن هللا أعلى منكم ومن 
كل شًء علٌكم ، منكم علٌهن وأكبر منكم ومن كل شًء ، وأنتم فً ٌده ولبضته ، فاتموا هللا أن 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٖٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٙٔ/1تفسٌر الطبري: (٘)
رواٌة الطبري: "حتى وجدته"، رواٌة الدٌوان"إال وجدته". ورواٌة الطبري عزٌزة فهً شاهد  .ٔٗدٌوانه:  (ٙ)

ال ل ٔٔٔ: ٔلل أن نظفر به على أن"حتى" تؤتً بمعنى"إال" فً االستثناء ولد ذكر ذلن ابن هشام فً المؽنً 
 بعد ذكر وجوه"حتى": "وبمعنى إال فً الستثناء، وهذا أللها ولل من ٌذكره".

 .ٖٙٔ/1انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (5)
 .1ٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .2ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
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وتبؽوا علٌهن سبٌبل. وهن لكم مطٌعات ، فٌنتصر لهن منكم ربُّكم الذي هو أعلى منكم  تظلموهن
 .(ٔ)ومن كل شًء ، وأكبر منكم ومن كل شًء"

انظر كٌؾ ٌعلمنا سبحانه أن نإدب نساءنا وانظر إِلى ترتٌب العموبات  لال الصابونً:"
رح ثم ختم اآلٌة بصفة العلو ودلتها حٌث أمرنا بالوعظ ثم بالهجران ثم بالضرب ضرباً ؼٌر مب

والكبر لٌنبه العبد على أن لدرة هللا فوق لدرة الزوج علٌها وأنه تعالى عون الضعفاء ومبلذ 
 .(ٕ)المظلومٌن! "

عن سعٌد بن جبً، عن ابن عباس لال: "أتاه رجل فمال: ٌا أبا عباس: سمعت هللا ٌمول:  
هللا{، فإنه لم ٌزل، وال ٌزال وهو األول }وكان هللا{ كؤنه شًء كان، لال: أما لوله: }وكان 

 .(ٖ)واآلخر والظاهر والباطن"
 الفوائد:

 تمرٌر مبدأ المٌومٌة للرجال على النساء وبخاصة الزوج على زوجته. -ٔ
من وجوه متعددة: من كون الوالٌات مختصة بالرجال، ٌكون تفضٌل الرجال على النساء إن  -ٕ

بكثٌر من العبادات كالجهاد واألعٌاد والجمع. وبما خصهم هللا والنبوة، والرسالة، واختصاصهم 
به من العمل والرزانة والصبر والجلد الذي لٌس للنساء مثله. وكذلن خصهم بالنفمات على 

 .الزوجات بل وكثٌر من النفمات ٌختص بها الرجال وٌتمٌزون عن النساء
 وجوب إكرام الصالحات واإلحسان إلٌهن.-ٖ
 كلة نشوز الزوجة وذلن بوعظها أوالً ثم هجرانها فً الفراش ثانٌاً.بٌان عبلج مش -ٗ
 ال ٌحل اختبلؾ األسباب وإٌجاد مبررات ألذٌة المرأة بضرب وبؽٌره. -٘
 :«الكبٌر«»العلً»ومن أسمابه تعالى-ٙ

 ؛ أي: العظٌم الذي كل شًء دونه، وهو أعظم من كل شًء.«الكبٌر»معنى فإن  

 ثبلثة ألسام:العلو ، فإن «العلً»وأما 
 «.الجبلل»و ،«العظمة»علو شؤن. انظر صفة:  -أحدها

 «.المهر»:علو لهر. انظر صفة -والثانً:
 « .علو ذات»:علو فولٌة -والثالث

 داّل على أن جمٌع معانً العلّو ثابتة َّللَّ من كل وجه. «العلً»فاسم
 وارتفع. فله علّو الذات؛ فإنه فوق المخلولات، وعلى العرش استوى: أي عبل، -
وله علّو المدر: وهو علّو صفاته وعظمتها، فبل ٌماثله صفة مخلوق، بل ال ٌمدر  -

ٌحٌطوا ببعض معانً صفة واحدة من صفاته، لال تعالى: }َوالَ ٌُِحٌطُوَن بِِه  الخبلبك كلهم أن
 وبذلن ٌُعلم أنه لٌس كمثله شًء فً كل نعوته.[، ٓٔٔ]طه:ِعْلًما{

الواحد المّهار الذي لهر بعّزته وعلوه الخلك كلهم، فنواصٌهم بٌده، وله علّو المهر؛ فإنه  -
وما شاء كان ال ٌمانعه فٌه ممانع، وما لم ٌشؤ لم ٌكْن، فلو اجتمع الخلك على إٌجاد ما لم ٌشؤهُ َّللاَّ 
لم ٌمدروا، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشٌبته لم ٌمنعوه، وذلن لكمال التداره، ونفوذ 

 .(ٗ)وشدة افتمار المخلولات كلها إلٌه من كل وجهمشٌبته، 
وأهل السنة والجماعة ٌعتمدون أن هللا فوق جمٌع مخلولاته، مستو على عرشه، فً 
سمابه، عالٌا على خلمه، بابنا منهم، ٌعلم أعمالهم وٌسمع ألوالهم وٌرى حركاتهم وسكناتهم ال 

 تخفى علٌه خافٌة.
}سبح اسم ربن األعلى{ ، ولوله: [ٕ٘٘بمرة: تعالى: }وهو العلً العظٌم{ ]اللال 

ولوله: }وهو الماهر ، [5ولوله: }عالم الؽٌب والشهادة الكبٌر المتعال{ ]الرعد: ، [ٔ]األعلى: 

                                                             

 .1ٖٔ/1تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٗٗ/ٖ(:ص25ٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٙ/ ٕ، وشرح النونٌة للهراس، ٕٙالحك الواضح المبٌن، ص( انظر: ٗ)
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ولوله: }أأمنتم من ، [ٓ٘ولوله: }ٌخافون ربهم من فولهم{ ]النحل: ، [1ٔفوق عباده{ ]األنعام: 
 .[ٙٔفً السماء أن ٌخسؾ بكم األرض{ ]الملن:

أال تؤمنونً وأنا أمٌن من فً "حدٌث:  واألدلة من السنة أٌضا كثٌرة جدا منها:
لالت: أنت رسول هللا  "،من أنا؟". لالت: فً السماء. لال:  "أٌن هللا؟"دٌث: ح ، و(ٔ)"السماء؟!
 . (ٕ)"أعتمها؛ فإنها مإمنة"ملسو هيلع هللا ىلص. لال: 

كثٌرة عن علو هللا وفولٌته، جمعها وللصحابة والتابعٌن ومن سار على نهجهم آثار 
 ".اثبات صفة العلو"، وابن لدامة فً -رحمه هللا-األلبانً : وحممه واختصره  "،العلو"الذهبً فً 

 المرآن
ٌْنِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن ٌُِرٌَدا إِْصاَلًحا  ُ }َوإِْن ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ ٌَُوفِِّك ّللا 

َ َكاَن َعِلًٌما َخبًٌِرا ) ٌْنَُهَما إِن  ّللا   [ٖ٘({ ]النساء : ٖ٘بَ
 التفسٌر:

شمالًا بٌنهما ٌإدي إلى الفراق، فؤرسلوا إلٌهما حكًما عدال من  -ٌا أولٌاء الزوجٌن-وإن علمتم 
هما، وبسبب رؼبة أهل الزوج، وحكًما عدال من أهل الزوجة؛ لٌنظرا وٌحكما بما فٌه المصلحة ل

الحكمٌن فً اإلصبلح، واستعمالهما األسلوب الطٌب ٌوفك هللا بٌن الزوجٌن. إن هللا تعالى علٌم، 
 ال ٌخفى علٌه شًء من أمر عباده، خبٌر بما تنطوي علٌه نفوسهم.

نِِهَما{ ]النساء :  ٌْ  [، "أي: وإِن خشٌتم أٌها الحكامٖ٘لوله تعالى: }َوإِْن ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ
 .(ٖ)مخالفةً وعداوة بٌن الزوجٌن"

 .(ٗ)فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بٌنهما" لال ابن عباس:"
 .(٘)عن ابن عباس: "ٌرٌد علمتم"ونمل الواحدي 

نِِهَما{، لال: التشاجر"و ٌْ  .(ٙ)عن سعٌد بن جبٌر:" لوله: }َوإِْن ِخْفتُْم ِشَماَق بَ

 .(2)}شماق بٌنهما{ ، أي: تباعد " ولال أبو عبٌة:"
ٌعنً: علمتم خبلؾ بٌنهما، بٌن سعد وامرأته، ولم ٌتفما، ولم ٌدر من لبل  لال مماتل:" 

 .(1)من منهما النشوز من لبل الرجل أو من لبل المرأة؟"
لال بعضهم. . }خفتم{، ههنا فً معنى :أٌمنتم، وهذا خطؤ، لو علمنا  لال الزجاج:" 

 -الشماق على الحمٌمة لم ٌجنح إلى الحكمٌن. وإنما ٌخاؾ الشماق والشماق العداوة، واشتماله من 
 .(5)كل صنؾ منهن فً شك، أي فً ناحٌة" -المتشالٌن 
ؾ ههنا بمعنى العلم ولٌس األمر على ما لال أبو إسحاق؛ فإن الخو لال الواحدي:" 

صحٌح، وكذلن ٌجب أن ٌكون؛ ألن بعثة الحكمٌن إنما تكون إذا علمنا شمالا بٌنهما، ولكن ال 
نعلم أٌهما المتعدي الظالم، فٌبعث الحكمان لٌتعرفا ذلن، ولبل ولوع الشماق لٌس حاله بعثة 

وهم؛ ألنا « حكمٌنلو علمنا الشماق على الحمٌمة لم ٌحتج إلى ال»الحكمٌن. فمول أبً إسحاق: 
نحتاج إلى الحكمٌن فً هذه الحالة، وحٌث نعلم المشاق بٌن الزوجٌن من هو لم ٌحتج إلى 
الحكمٌن، ولم ٌفصل الزجاج بٌن الحالتٌن، والذي فً اآلٌة إذا علمنا شمالا بٌنهما، ولم نعلم من 

 .(ٔ)المنكر وأهم" (ٓٔ)أٌهما ذلن الشماق، وكبلم ابن عباس شدٌد
                                                             

 .(ٗٙٓٔ( ، ومسلم )ٖٔ٘ٗرواه: البخاري )(ٔ)
 .(2ٗٗ/٘( ، وأحمد )2ٖ٘رواه: مسلم )(ٕ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٗ٘/ٖ(:ص1ٕٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
، دون نسبة البن عباس ٕٖ٘/ ٕلم ألؾ علٌه، وذكره المإلؾ فً "الوسٌط" ، و5ٗٗ/ٙ( التفسٌر البسٌط:٘)

 ..22/ ٕونسبه ابن الجوزي إلى أبً سلٌمان الدمشمً. انظر: "زاد المسٌر" 
 .5ٗ٘/ٖ(:ص1ٕٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٙٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٗ/ٕمعانً المرآن: (5)
 ..5ٗٗ/ٙولعل الصواب: "سدٌد" بالسٌن المهملة" لاله محمك التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٓٔ)
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[، "أي: فوجهوا حكماً ٖ٘}فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها{ ]النساء : لوله تعالى:
عدالً من أهل الزوج وحكماً عدالً من أهل الزوجة ٌجتمعان فٌنظران فً أمرهما وٌفعبلن ما فٌه 

 .(ٕ)المصلحة"
أن ٌبعثوا  –ء وزوجه }إن خفتم{ ولوع العداوة بٌن المر –أمر هللا تعالى  لال الزجاج:" 

 .(ٖ)حكمٌن، حكم من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، والحكم: المٌم بما ٌسند إلٌه "
فٌنظرون فً أمرهما فً النصٌحة لهما، إن كان من لبل النفمة أو إضرار  لال مماتل:" 

 .(ٗ)وعظا الرجل. وإن كان من لبلها وعظاها"
عثوا رجبل صالحا من أهل الرجل ورجبل مثله فؤمر هللا سبحانه أن ٌب لال ابن عباس:" 

من أهل المرأة، فٌنظران أٌهما المسًء، فإن كان الرجل هو المسًء حجبوا عنه امرأته 
ولصروه على النفمة، فإن اجتمع رأٌهما على أن ٌتفرلا أو ٌجمعا فؤمرهما جابز، فإن رأٌا أن 

، فإن الذي رضً ٌرث الذي ٌجمعا فرضً أحد الزوجٌن، وكره ذلن اآلخر، ثم مات أحدهما
 .(٘)كره، وال ٌرث الكاره الراضً"

تمول المرأة لحكمها: لد ولٌتن أمري، فإن أمرتنً أن أرجع رجعت وإن  لال السدي:" 
ترٌد نفمته أو كرهت شٌبا من األشٌاء وتؤمره أن ٌرفع  فرلت تفرلنا، وتخبره بؤمرها إن كانت

الطبلق، وٌبعث الرجل حكما من أهله ٌولٌه أمره عنها ذلن، وٌرجع، وتخبره أنها ال ترٌد 
وٌخبره وٌمول له حاجته إن كان ٌرٌدها وال ٌرٌد أن ٌطلمها أعطاها ما سؤلت وزادها فً النفمة، 
وإال لال له: خذ لً منها ما لها علً وطلمها، فٌولٌه أمره فإن شاء طلك وإن شاء أمسن، ثم 

د لصاحبه، وٌجهد كل واحد منهما ما ٌرٌد ٌجتمع الحكمان فٌخبر كل واحد منهما ما ٌرٌ
لصاحبه، فإن اتفك الحكمان على شًء فهو جابز، إن طلما وإن أمسكا، فهو لول هللا تعالى: 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن ٌرٌدا إصبلحا ٌعنً بذلن الحكمان، فإن بعثت المرأة 

 .(ٙ)ٌبعث حكما"حكما وأبى الرجل أن ٌبعث، فإنه ال ٌمربها أبدا حتى 
.  (2)وإنما ٌبعث الحكمان لٌصلحا، ولٌس بؤٌدٌهما التفرلة وال ٌملكان ذلن" ولال لتادة:" 

 .(1)وروي عن الحسن نحو ذلن
 .(5)، النظُر العدُل"«الحكم»معنى  لال الطبري:"

 وفً المؤمور بإٌفاد الحكمٌن ثبلثة ألاوٌل :
 .(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، وهو لول سعٌد بن جبٌرأحدها : أنه السلطان إذا تراجع إلٌه الزوجان 

 .(ٕٔ)والثانً : أن المؤمور بذلن هما الزوجان ، وهذا لول السدي
 .(ٖٔ)والثالث : أحد الزوجٌن وإن لم ٌجتمعا

لال الطبري:" وال داللة فً اآلٌة تدل على أن األمر بذلن مخصوص به أحد الزوجٌن ،  
 ، واألمة فٌه مختلفة، وإْذ كان األمر على ما وصفنا ، فؤولى وال أثر به عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                                               

 .5ٗٗ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٗ٘/ٖ(:ص1ٖٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٗٙ-5ٗ٘/ٖ(:ص1ٕٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٗٙ/ٖ(:ص1ٕ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٗٙ/ٖ(:ص1ٕ٘٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٖٓ/1تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖٔ/1(:ص5ٗٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٔ/1(:ص5ٗٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٔ/1(:ص5ٗٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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األلوال فً ذلن بالصواب : أن ٌكون مخصوًصا من اآلٌة ما أجمع الجمٌع على أنه مخصوص 
 .(ٔ)منها، وإْذ كان ذلن كذلن ، فالواجب أن ٌكون الزوجان والسلطان ممن لد شمله حكم اآلٌة"

له الحكمان ، وما الذي ٌجوز للحكمٌن من الحكم بٌنهما، واختلؾ أهل العلم فٌما ٌُبعث  
 وفٌه ألوال:

أحدها: أن الزوجان ٌبعثان الحكمٌن بتوكٌل منهما إٌاهما بالنظر بٌنهما. ولٌس لهما أن ٌعمبل 
شٌبًا فً أمرهما إال ما وكَّبلهما به ، أو وكله كل واحد منهما بما إلٌه ، فٌعمبلن بما وكلهما به 

ن الرجل والمرأة فٌما ٌجوز توكٌلهما فٌه ، أو توكٌل من ُوكل منهما فً ذلن. وهذا َمن وكلهما م
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)-رضً هللا عنه-معنى لول علً

إن الذي ٌبعث الحكمٌن هو السلطان ، ؼٌر أنه إنما ٌبعثهما لٌعرفا الظالم من المظلوم والثانً: 
صاحبه، ال التفرٌك بٌنهما. وعلى هذا المول:  منهما ، لٌحملهما على الواجب لكل واحد منهما لِبَل

الحكمان ٌحكمان فً الجمع وال ٌحكمان فً التفرٌك. وهذا لول ابن عباس فً إحدى 
، (5)وبه لال أحمد بن حنبل ،(1)، ولٌس بن سعد(2)، وابن زٌد(ٙ)، ولتادة(٘)، والحسن(ٗ)الرواٌات

 .(ٔٔ)، وداود(ٓٔ)، وأبو ثور (5)
ٌْنَُهَما { ولم ٌذكر لال ابن كثٌر:"ومؤخذهم لوله  ُ بَ تعالى : } إِْن ٌُِرٌَدا إِْصبلًحا ٌَُوفِِّك َّللاَّ

التفرٌك، وأما إذا كانا وكٌلٌن من جهة الزوجٌن ، فإنه ٌُنَفَّذُ حكمهما فً الجمع والتفرلة ببل 
 .(ٕٔ)خبلؾ"

إنما ٌبعث الحكمٌن السلطاُن، على أن حكمهما ماٍض على الزوجٌن فً الجمع والثالث: 
، (٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)، وابن عباس فً رواٌة أخرى(ٖٔ)تفرٌك. وهذا لول عثمان بن عفانوال

 .(ٕٓ)أبً سلمة بن عبد الرحمن، و(5ٔ)، وابن سٌرٌن(1ٔ)، وعكرمة(2ٔ)، وإبراهٌم(ٙٔ)وعامر
 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر: "وهذا مذهب جمهور العلماء: إن الحكمٌن إلٌهما الجمع والتفرلة" 

ما صنع الحكمان من شًء فهو جابز علٌهما. إن طلما ثبلثا فهو  النخعً:"لال إبراهٌم  
جابز علٌهما. وإن طلما واحدة وطلماها على ُجْعل ، فهو جابز، وما صنعا من شًء فهو 

 .(ٕٕ)جابز"

                                                             

 .5ٕٖ/1تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/1(:ص5ٗٓ5)-(5ٗٓ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٖ/1(:ص5ٗٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٗ/1(:ص5ٗٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٗ/1(:ص5ٗٔ٘، و)ٕٕٖ/1(:ص5ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/1(:ص5ٕٗٔ(، و)5ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖ٘/1(:ص5ٗٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٖ/1(:ص5ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .52ٕ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .52ٕ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .52ٕ/ٕن كثٌر:تانظر: فسٌر اب (ٔٔ)
 .52ٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/1(:ص5ٕٗ2(، و)5ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/1(:ص5ٕٗ2(، و)5ٕٗٙ، و)ٕٖٙ-ٕٖ٘/1(:ص5ٗٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٖٙ/1(:ص5ٕٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 2ٕٖ-ٕٖٙ/1(:ص5ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/1(:ص5ٕٖٗ(، و)5ٕٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٕٖ/1(:ص5ٕٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٕٖٙ/1(:5ٗٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .2ٕٖ/1(:ص5ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .52ٕ/1تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/1(:ص5ٕٕٗ، وانظر: تفسٌر الطبري)2ٕٖ/1(:ص5ٕٖٗأخرجه الطبري) (ٕٕ)
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شهدت علٌا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فبام من الناس،  لال عبٌدة:"
، فمال علً للحكمٌن: تدرٌان، ما علٌكما؟ إن علٌكما إن رأٌتما فؤخرج هإالء حكما وهإالء حكما

أن أن تجمعا بٌنهما جمعتما، وإن رأٌتما تفرلا فرلتما، فمالت المرأة: رضٌت بكتاب هللا لً 
وعلً، ولال الزوج: أما الفرلة فبل، فمال علً: كذبت وهللا، ال تبرح حتى ترضى بكتاب هللا عز 

 .(ٔ)وجل لن وعلٌن"
لم ٌكن ألحٍد الفرلةُ بٌن رجل وامرأة بؽٌر رضى الزوج ، وال أخذُ مال  طبري:"لال ال 

من المرأة بؽٌر رضاها بإعطابه ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها من أصل أو لٌاس، وإن بعث 
الحكمٌن السلطاُن ، فبل ٌجوز لهما أن ٌحكما بٌن الزوجٌن بفرلة إال بتوكٌل الزوج إٌاهما بذلن، 

حكما بؤخذ مال من المرأة إال برضى المرأة... وإنما ٌبعث السلطاُن الحكمٌن إذا وال لهما أن ٌ
بعثهما ، إذا ارتفع إلٌه الزوجان ، فشكا كل واحد منهما صاحبه ، وأشكَل علٌه المحّك منهما من 
المبطل. ألنه إذا لم ٌشكل المحك من المبطل ، فبل وجه لبعثه الحكمٌن فً أمر لد عرؾ الحكم 

 .(ٕ)فٌه"
 : (ٖ)ولد اختلؾ األبمة فً الحكمٌن، على لولٌن

أحدهما: أن الحكمٌن منصوبان من عند الحاكم ، فٌحكمان وإن لم ٌرض الزوجان ، وهو لول 
الجمهور؛ لموله تعالى : } فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها { فسماهما حكمٌن ، ومن شؤن 

، (ٗ)رضا المحكوم علٌه ، وهذا  ظاهر اآلٌة ، والجدٌُد من مذهب الشافعًالحكم أن ٌحكم بؽٌر 
 .(٘)وهو لول أبً حنٌفة وأصحابه

حٌن لال :  -للزوج -رضً هللا عنه  -والثانً: أنهما وكٌبلن من جهة الزوجٌن ، أخذا بمول علً
حاكمٌن لما افتمر إلى  ، لالوا : فلو كانا (ٙ)لال : كذبت ، حتى تمر بما ألرت به" -"أما الفرلة فبل 

 إلى إلرار الزوج.

لال الزجاج:" وحمٌمة أمر الحكمٌن أنهما ٌمصدان لئلصبلح، ولٌس لهما طبلق وإنما 
علٌهما أن ٌعرفا اإلمام حمٌمة ما ولفا علٌه، فإن رأى اإلمام أن ٌفرق فرق، أو أن ٌجمع جمع، 

 ًّ فهو فعل لئلمام أن  - عنهرضً هللا -وإن وكلهما بتفرٌك أو بجمع فهما بمنزلة، وما فعل عل
إن رأٌتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأٌتما »ٌفعله، وحسبنا بعلً علٌه السبلم إماما، فلما لال لهما:

 .(2)، كان لد والهما ذلن ووكلهما فٌه"«أن تفرلا فرلتما
إذا اختلؾ لولهما  -لال الشٌخ أبو عمر بن عبد البر : "وأجمع العلماء على أن الحكمٌن 

عبرة بمول اآلخر ، وأجمعوا على أن لولهما نافذ فً الجمع وإن لم ٌوكلهما الزوجان ،  فبل -
 .(1)واختلفوا : هل ٌنفذ لولهما فً التفرلة ؟ ثم حكً عن الجمهور أنه ٌنفذ لولهما فٌها  أٌضا"

ٌْنَُهَما{ ]النساء :  ُ بَ إِن لصدا إِصبلح  [، "أي:ٖ٘لوله تعالى:}إِْن ٌُِرٌَدا إِْصبَلًحا ٌَُوفِِّك َّللاَّ
ذات البٌن وكانت نٌتهما صحٌحة وللوبهما ناصحة لوجه هللا، بورن فً وساطتهما وأولع هللا بٌن 

 .(5)الزوجٌن"
. (ٓٔ)وذلن الحكمان ، وكذلن كل مصلح ٌوفمه هللا للحك والصواب" لال ابن عباس:"

 .(ٔ)وكذلن كل مصلح ٌوفمه هللا للحك والصواب" وفً رواٌة اخرى:"
                                                             

، واخرجه الطبري عن دمحم، فً ٕٖٔ/1(:ص5ٗٓ5، والطبري)5ٗ٘/ٖ(:ص1ٕٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٔ/1(:ص5ٗٓ1تفسٌره)

 .ٖٖٔ/1تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٕ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .52ٕ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .52ٕ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٖٔ/1(:ص5ٗٓ1(، و )5ٗٓ5، والطبري)5ٗ٘/ٖ:ص(1ٕٕ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .52ٕ/ٕ، ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره:ٔٔٔ/1ٔاالستذكار البن عبد البر :(1)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٖٖ/1(:ص5ٖٕٗأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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 .(ٕ)أَما إنه لٌس بالرجل والمرأة ، ولكنه الحكمان" مجاهد:"لال 
. وروي عن (ٖ)هما الحكمان ، إن ٌرٌدا إصبلًحا ٌوفك هللا بٌنهما" لال سعٌد بن جبٌر:"

 نحو ذلن. (٘)، والضحان(ٗ)السدي
ٌعنى الحكمٌن، ٌوفك هللا بٌنهما للصلح فإن لم ٌتفما وظنا أن الفرلة خٌر  لال مماتل:"

 .(ٙ)دٌنهما فرق الحكمان بٌنهما برضاهما"لهما فً 
إن ٌرد الحكمان إصبلًحا بٌن الرجل والمرأة أعنً : بٌن الزوجٌن  لال الطبري:أي:"

المخوؾ شماُق بٌنهما ٌمول : " ٌوفك هللا " بٌن الحكمٌن فٌتفما على اإلصبلح بٌنهما. وذلن إذا 
 .(2)فً أمر الزوجٌن" صدق كل واحد منهما فٌما أفضى إلٌه : َمْن بُِعَث للنظر

ٌْنَُهَما{ ]النساء :  ولوله تعالى:} ُ بَ  :(1)[، ٌحتمل وجهٌنٌَُٖ٘وفِِّك َّللاَّ
 أحدهما : لٌس ذلن إلٌها ألن الطبلق إلى الزوج .

 والثانً : لهما ذلن ألن الَحَكم مشتك من الُحكم فصار كالحاكم بما ٌراه صبلحاً .
َ َكاَن  ً بؤحوال َٖ٘عِلًٌما َخبًٌِرا{ ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ [، أي: إن هللا كان"علٌما

 .(5)العباد حكٌماً فً تشرٌعه لهم"
 .(ٓٔ)}علٌما{، بحكمهما، }خبٌرا{، بنصٌحتهما فً دٌنهما" لال مماتل:"

 .(ٔٔ)عن أبً العالٌة فً "لوله: }خبٌرا{: بمكانهما"
 .(ٕٔ)}خبٌرا{ بذلن"لال الزجاج:" أي: }علٌما{ بما فٌه الصبلح للخلك، 

بما أراد الحكمان من إصبلح بٌن الزوجٌن وؼٌره " خبًٌرا "  لال الطبري:أي: }علٌما{"
، بذلن وبؽٌره من أمورهما وأمور ؼٌرهما ،  ال ٌخفى علٌه شًء منه ، حافظ علٌهم ، حتى 

 .(ٖٔ)ٌجازي كبل منهم جزاءه ، باإلحسان إحسانًا ، وباإلساءة ؼفرانًا أو عمابًا"
 الفوائد:

 مشروعٌة التحكٌم فً الشماق بٌن الزوجٌن وبٌان ذلن. -ٔ
 :«الخبٌر»و «العلٌم»من أسماءه تعالى-ٕ

 .(ٗٔ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًءهو  :«العلٌم»فـ
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله «: العلٌم»لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}تعالى: 

وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-العلم، ولذلن لال 
منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  فإن ذلن ٌنصرؾ -ٌوصفون بالعلم

فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 
الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 

                                                                                                                                                                               

 .5ٗٙ/ٖ(:ص12ٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٖ/1(:ص5ٖٗٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٖ/1(:ص5ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٖ/1(:ص5ٖٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٖ/1(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٖٖ/1تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5ٗٙ/ٖ(:ص11ٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٖٖ/1تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٗٔ)
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[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}حمٌمة، وكمال  علم -سبحانه-األمور، وعلم هللا 
 .(ٔ)"[1ٕ :]الجن {وأحصى كل شًء عددا}

فاسؤل به } ، كموله تعالى:المطلع على حمٌمته ،هو العالم بكنه الشىء:"«الخبٌر»و
[. ٌمال فبلن بهذا األمر خبٌر؛ وله به خبر، وهو أخبر به من فبلن؛ أي: 5٘:]الفرلان {خبٌرا

أن الخبر فً صفة المخلولٌن إنما ٌستعمل فً نوع العلم الذي ٌدخلة االختبار، وٌتوصل أعلم. إال 
 إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، دون النوع المعلوم ببدابه  العمول.

سواء فٌما ؼمض من األشٌاء و فٌما لطؾ، وفٌما تجلى به منه  -سبحانه-وعلم هللا 
ن ٌتوصلون إلٌها بممدمات من حس، وبمعاناة من وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌ

 .(ٕ)"نظر، وفكر؛ ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا عن هذه الصفات علوا كبٌرا
أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حمابمها؛ ففٌه معنى "لفرق بٌن العلم والخبر: وا

 .(ٖ)"زابد على العلم
 المرآن

ٌِْن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌِن َواْلَجا}َواْعبُُدوا  ٌْئًا َوبِاْلَواِلَد َ َواَل تُْشِركُوا بِِه َش ِر ّللا 
َ الَ  ٌَْمانُكُْم إِن  ّللا  اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن الس بٌِِل َوَما َملََكْت أَ ِحبُّ َمْن  ٌُ ِذي اْلمُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالص 

 [ٖٙ({ ]النساء : َٖٙكاَن ُمْختَااًل َفُخوًرا )

 التفسٌر:
واعبدوا هللا وانمادوا له وحده، وال تجعلوا له شرًٌكا فً الربوبٌة والعبادة، وأحسنوا إلى الوالدٌن، 
وأدُّوا حمولهما، وحموق األلربٌن، واألوالد الذٌن مات آباإهم وهم دون سن البلوغ، والمحتاجٌن 

ن ال ٌملكون ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم، والجار المرٌب منكم والبعٌد، والرفٌك فً السفر وفً الذٌ
الحضر، والمسافر المحتاج، والممالٌن من فتٌانكم وفتٌاتكم. إن هللا تعالى ال ٌحب المتكبرٌن من 

 عباده، المفتخرٌن على الناس.
َ َواَل تُْشِركُوا بِهِ   ٌْبًا{ ]النساء :  لوله تعالى: }َواْعبُُدوا َّللاَّ [، "أي: وّحدوا هللا وعظموه َٖٙش

 .(ٗ)وال تشركوا به شٌباً من األشٌاء صنماً أو ؼٌره"
 .(٘)لال الزجاج:" أي: ال تعبدوا معه ؼٌره، فإن ذلن ٌفسد عبادته" 

ٌِْن إِْحَسانًا{ ]النساء :  [، أي:" وأحسنوا إلى الوالدٌن، وأدُّوا ٖٙلوله تعالى:}َوبِاْلَواِلَد
 .(ٙ)حمولهما"

 .(2)لال الزجاج:" المعنى: وأوصاكم بالوالدٌن إحسانا، ألن معنى لضى ههنا أمر ووصى"
 .(1)[، " أي: وأحسنوا إِلى األلارب عامة"ٖٙلوله تعالى:}َوبِِذي اْلمُْرَبى{ ]النساء : 

 .(5)لال الزجاج:" أمر هللا باإلحسان إلى ذوي المربى بعد الوالدٌن" 
[، " أي: وأحسنوا إلى األوالد الذٌن مات آباإهم ٖٙتعالى:}َواْلٌَتَاَمى{ ]النساء : لوله 

 .(ٓٔ)وهم دون سن البلوغ "
}اْلٌَتَاَمى{، جمع ٌتٌم وهو من مات أبوه لم ٌبلػ الحلم ، و}اْلَمَساِكٌِن{،  لال الماوردي:" 

 .(ٔٔ)جمع مسكٌن وهو الذي لد ركبه ذل الفالة والحاجة فٌتمسكن لذلن"
                                                             

 .2٘شؤن الدعاء: (ٔ)
 .ٖٙشؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٗالفروق/ ابو هبلل العسكري: (ٖ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٗفسٌر المٌسر:الت (ٙ)
 .5ٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (1)
 .ٓ٘/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٕٕ٘، وصفوة التفاسٌر:1ٗانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٔٔ)
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[، " أي: وأحسنوا إلى المحتاجٌن الذٌن ال ٌملكون ٖٙلوله تعالى:}َواْلَمَساِكٌِن{ ]النساء : 
 .(ٔ)ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم"
، وهو الذي لد ركبه ذل الفالة والحاجة، فتمسكن «مسكٌن» وهو جمع لال الطبري:"

والزموا وصٌتً فً  ٌمول تعالى ذكره: استوصوا بهإالء إحسانًا إلٌهم، وتعطفوا علٌهم،، لذلن
 .(ٕ)"اإلحسان إلٌهم

وهم الذٌن أسكنتهم الحاجة والفمر، فلم ٌحصلوا على كفاٌتهم، {:اْلَمَساِكٌنِ } لال السعدي:" 
 .(ٖ)"وال كفاٌة من ٌمونون

[، " أي: وأحسنوا إلى الجار المرٌب ٖٙلوله تعالى:} َواْلَجاِر ِذي اْلمُْرَبى{ ]النساء : 
 .(ٗ)منكم"

 .(٘)الزجاج:" أي: الجار الذي ٌماربن وتعرفه وٌعرفن"لال  
 [، ثبلثة ألوال:ٖٙلوله تعالى:} َواْلَجاِر ِذي اْلمُْربَى{ ]النساء : وفً  

أحدها : بمعنى والجار ذي المرابة والرحم ،وهم الذٌن بٌنن وبٌنهم لرابة نسب ، وهذا لول ابن 
 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)حان، والض(5)، ولتادة(1)، وعكرمة(2)، ومجاهد(ٙ)عباس

 .(ٕٔ)والثانً:  أنه جاُر ذي لرابتن. لاله مٌمون بن مهران
وهذا المول لوٌل مخالٌؾ المعروَؾ من كبلم العرب. وذلن أن الموصوؾ  لال الطبري:"

بؤنه " ذو المرابة " فً لوله : }والجار ذي المربى{، }الجار{ دون ؼٌره، فجعله لابل هذه الممالة 
، ولو كان معنى الكبلم كما لال مٌمون بن مهران لمٌل :وجار ذي المربى، ولم جار ذي المرابة

 .(ٖٔ)ٌُمَل : }والجار ذي المربى{"
 .(ٗٔ)والثالث : أنه ٌعنً: الجار ذي المربى باإلسبلم. لاله نوؾ الشامً

وهذا مما ال معنى له، وذلن أن تؤوٌل كتاب هللا تبارن وتعالى ، ؼٌر  لال الطبري:" 

جابز صرفه إال إلى األؼلب من كبلم العرب الذٌن نزل بلسانهم المرآن ، المعروِؾ فٌهم ، دون 
األنكر الذي ال تتعارفه ، إال أن ٌموم بخبلؾ ذلن حجة ٌجب التسلٌم لها. وإذا كان ذلن كذلن 

تعارؾ من كبلم العرب إذا لٌل : " فبلن ذو لرابة " ، إنما ٌعنً به : إنه وكان معلوًما أن الم
لرٌب الرحم منه ، دون المرب بالدٌن كان صرفه إلى المرابة بالرحم ، أولى من صرفه إلى 

 .(٘ٔ)المرب بالدٌن"
واإلحسان لد ٌكون بمعنى المواساة، ولد ٌكون بمعنى حسن العشرة، وكؾ األذى 

مل الجوار الجار فً العمل وفً السفر ونحو ذلن، روى البخاري عن والمحاماة عنه، وٌش

                                                             

 .ٕٕ٘، وصفوة التفاسٌر:1ٗانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/1تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٓتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٕ٘، وصفوة التفاسٌر:1ٗانظر: التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓ٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٖٗ/1(:ص5ٖٗ1(، و)5ٖٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٗ/1(:ص5ٗٗٓ(، و)5ٖٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٖٗ/1(:ص5ٗٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٖٗ/1(:ص5ٖٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٖٗ/1(:ص5ٗٗٔي)انظر: تفسٌر الطبر (ٓٔ)
 .ٖٖٙ/1(:ص5ٗٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖٙ/1(:ص5ٗٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/1تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٖ/1(:ص5ٗٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖٖ/1تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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ما زال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتى ظننت أنه "لال:  -صلّى هللا علٌه وسلّم-عابشة عن النبً 
 .(ٔ)"سٌورثه

وهللا ال ٌإمن، وهللا ال ٌإمن، وهللا "لال:  -صلّى هللا علٌه وسلّم-وعن أبً شرٌح أّن النبً
 . (ٕ)"من ٌا رسول هللا؟ لال: الذي ال ٌؤمن جاره بوابمه ال ٌإمن. لٌل:

وهذا عام فً كل جار، ولد أّكد علٌه الصبلة والسبلم ترن أذٌته بمسمه ثبلث مرات، 
وأنه ال ٌإمن اإلٌمان الكامل من آذى جاره، فٌنبؽً للمإمن أن ٌحذر أذى الجار بؽٌر حك، 

وهذا العموم فً اإلحسان ، ضٌاه وحَضا علٌهوٌنتهً عما نهى هللا ورسوله عنه، وٌرؼب فٌما ر
 .(ٖ)وطبموه مع ؼٌر المسلمٌن -صلّى هللا علٌه وسلّم-إلى الجار هو ما فهمه صحابة رسول هللا 

 .(ٗ)[، أي: "وأحسنوا إلى الجارب البعٌد"ٖٙلوله تعالى:}َواْلَجاِر اْلُجنُِب{ ]النساء : 
 .(٘)لال الزجاج:" والجار المرٌب المتباعد" 

 [، وجهان:ٖٙلوله تعالى:}َواْلَجاِر اْلُجنُِب{ ]النساء : وفً 
، (2)، ومجاهد(ٙ)أحدهما:الجار البعٌد فً نسبه الذي لٌس بٌنن وبٌنه لرابة ، وهو لول ابن عباس

 .(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، وعكرمة(5)، ولتادة(1)، والسدي(2)ومجاهد
 .(ٖٔ)الشامًوالثانً: أنه المشرن البعٌد فً دٌنه. وهو لول نوؾ 

معنى ، الجنب ، فً هذا الموضع : الؽرٌُب البعٌد ، مسلًما أن " -وهللا أعلم–والراجح  
كان أو مشرًكا ، ٌهودًٌا كان أو نصرانًٌا " ، لما بٌنا لبل من أن " الجار ذي المربى " ، هو 

، لٌكون ذلن  الجار ذو المرابة والرحم. والواجب أن ٌكون " الجار ذو الجنابة " ، الجار البعٌد
 .(ٗٔ)وصٌة بجمٌع أصناؾ الجٌران لرٌبهم وبعٌدهم"

لال أبو عبٌدة:"}والجار الجنب{ ، الؽرٌب، ٌمال: ما ٌؤتٌنا إال عن جنابة، أي: من بعٌد 
 : (٘ٔ)"، لال علممة بن عبدة

 فبل تَْحِرَمنًِّ ناببلً عن َجنابٍَة                    فإنً امرٌإ َوْسَط الِمباِب ؼرٌُب 
 : (ٙٔ)وإنما هً من االجتناب، ولال األعشى

                                                             

الوصٌة بالجار  ، ومسلم فً البر والصلة، بابٔٗٗ/  ٓٔأخرجه البخاري فً األدب، باب الوصاة بالجار: (ٔ)
 . .2ٔ/  ٖٔ، والمصنؾ فً شرح السنة: ٕٕ٘ٓ/  ٗ( : ٕٕ٘ٙواإلحسان إلٌه، برلم )

(ٕ) . 
 .1ٗٔ/٘انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓ٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٖ/1(:ص5ٗٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖٖ/1(:ص5ٖٗ٘)-(5ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٖ/1(:ص5ٗ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٖ/1(:ص5ٗٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٖ/1(:ص5ٖٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٖ/1(:ص5ٗ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖٓ/1(:ص5ٗ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖٖ/1(:ص5ٗ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٖ/1تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
مة بن عبدة ٌخاطب به الحارث بن جبلة ٌمدحه، وكان لد أسر أخاه شؤسا. وأراد بالنابل إطبلق البٌت لعلم(٘ٔ)

، ٖٔأخٌه شؤسا من سجنه فؤطلمه ومن أسر معه من بنى تمٌم. )عن اللسان(، انظر: البٌت فً دٌوانه" ص 
. ٖٓٗ/ ٔهر" ، وفٌه: الدٌار بدل المباب، "الزاٙ٘ٙ، واالختٌارٌن لؤلخفش األصؽر ص ٙٔ/ ٖ"الكامل" 

والجنابة: البعد والؽربة وهو الشاهد. والمعنى: ال تحرمنً بعد ؼربة وبعد عن دٌاري. والبٌت من لصٌدة فً 
 فكان أسر أخ له.

 ب. ٕ٘/ ٗ، الثعلبً ٓ٘/ ٕ، "معانً الزجاج" 5ٖٖ/ 1، "الطبري" ٘ٔ/ ٖ، "الكامل" ٖٗ"دٌوانه" (ٙٔ)
ة حارث، وهو ذم للحارث بن وعلة بن مجالد الى الرلاشً. وجاء فً حاشٌة "دٌوانه": ُحَرٌث: تصؽٌر لكلم

 .5ٖٓ، 5ٕٓ/ ٕالجنابَة: البعد. وانظر "الكامل" 
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ًَ َجاِمًدا "  (ٔ)أتٌُت ُحرٌثًا زابًرا عن جنابٍة                   وكان ُحَرٌٌث عن َعَطابِ

ٌعنً بموله : ن جنابة:" عن بعد وُؼربة. ومنه ، لٌل : " اجتنب فبلن فبلًنا " ، إذا بعد منه " 
ه إٌاه، ومنه لٌل للجنب : ُجنُب، العتزاله الصبلة حتى وتجنّبه " ، و " جنَّبه خٌره " ، إذا منع

 .(ٕ)ٌؽتسل. فمعنى ذلن : والجار المجانب للمرابة"
ًَّ أَن نَّْعبَُد األصنام[ ]إبراهٌم:    .(ٖ)["ٖ٘لال أبو حفص الدمشمً:" ومنه }واجنبنً َوَبنِ

با لبعده لال السمٌن الحلبً:" والجنب: مشتك من الجنابة وهً البعد، وسمً الرجل جن
 .(ٗ)عن الطهارة، أو ألنه ضاجع بجنبه ومس به"

 .(٘)ولرئ: }والجار الجنب{، بفتح الجٌم وسكون النون
اِحِب بِاْلَجْنِب{]النساء:  [، أي:" وأحسنوا إلى الرفٌك فً السفر وفً ٖٙلوله تعالى:}َوالصَّ

 .(ٙ)الحضر"
 .(2)لال الزجاج:" لٌل: هو الصاحب فً السفر" 
هو الذي صحبن بؤن حصل بجنبن، إما رفٌما فً سفر، وإما جارا  الزمخشري:"لال  

مبلصما، وإما شرٌكا فً تعلم علم أو حرفة، وإما لاعدا إلى جنبن فً مجلس أو مسجد أو ؼٌر 
ذلن، من أدنى صحبة التؤمت بٌنن وبٌنه. فعلٌن أن ترعى ذلن الحك وال تنساه، وتجعله ذرٌعة 

 .(1)احب بالجنب: المرأة"إلى اإلحسان. ولٌل: الص
اِحِب بِاْلَجْنِب{]النساء: وفً    [، ثبلثة ألوال:ٖٙلوله تعالى:}َوالصَّ

، وعبدهللا بن مسعود فً (5)أحدها : أنه الرفٌك فً السفر ، وهو لول علً فً إحدى الرواٌات
، (٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔٔ)، وابن عباس(ٓٔ)إحدى الرواٌات

 .(2ٔ)، والضحان(ٙٔ)وعكرمة
، (5ٔ)، وعبدهللا بن مسعود(1ٔ)والثانً : أنها زوجة الرجل التً تكون فً جنبه ، وهو لول علً

 .(ٕٕ)، وإبراهٌم(ٕٔ)عبد الرحمن بن أبً لٌلى، و(ٕٓ)وابن عباس فً إحدى الرواٌات
 .(ٖٕ)والثالث : أنه الذي ٌلزمن وٌصحبن رجاء نفعن ، وهو لول ابن زٌد

                                                             

 .2ٕٓ-2ٓٔ/ٕ(:ص2٘٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .ٖٓٗ/1تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٙالللباب فً علوم الكتاب: (ٖ)
 .5ٓٙ/ٖالدر المصون: (ٗ)
 .5ٓ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕٕ٘، وصفوة التفاسٌر:1ٗانظر: التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓ٘/ٕمعانً المرآن: (2)
 .5ٓ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٔٗ/1(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٔٗ/1(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/1(:ص5ٗ٘2انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/1(:ص5ٗ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/1(:ص5ٗ٘5لطبري)انظر: تفسٌر ا (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/1(:ص5ٗٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٔٗ/1(:ص5ٗٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٔٗ/1(:ص5ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٖٗ/1(:ص5ٗ2ٓ(، و)5ٗٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/1(:ص5ٗ2ٕ(، و)5ٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/1(:ص5ٗ2ٕ(، و)5ٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 . ٖٖٗ/1(:ص5ٗ2ٖانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٓ)
 . ٖٖٗ/1(:ص5ٗ2ٗانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٔ)
 . ٖٖٗ/1(:ص5ٗ25)-(5ٗ2٘انظر: تفسٌر الطبري)(ٕٕ)
 .ٖٗٗ/1(:ص5ٗ1ٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٕ)
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الطبري:" والصواب من المول فً تؤوٌل ذلن عندي : أن معنى : }الصاحب لال  
بالجنب{، الصاحب إلى الجنب ، كما ٌمال : فبلن بَجنب فبلن ، وإلى جنبه ، وهو من لولهم 
:َجنَب فبلٌن فبلنًا فهو ٌجنُبُه َجْنبًا ، إذا كان لجنبه، ومن ذلن : َجنَب الخٌل، إذا لاد بعضها إلى 

ٌدخل فً هذا : الرفٌُك فً السفر ، والمرأة ، والمنمطع إلى الرجل الذي ٌبلزمه  جنب بعض. ولد
رجاَء نفعه ، ألن كلهم بجنب الذي هو معه ولرٌٌب منه. ولد أوصى هللا تعالى بجمٌعهم ، 

 .(ٔ)لوجوب حك الصاحب على المصحوب"
ِه أنه لال : "ُكلُّ َصاحٍب  -ملسو هيلع هللا ىلص -وروي عن رسول هللا  ٌَْصَحُب َصاِحباً َمْسبُوٌل َعْن َصَحابَتِ

 .(ٕ)َولَْو َساعةً ِمن نََّهاٍر"
ِ َخٌُرهُْم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى عبد هللا بن عمر عن النبً  أنه لال :"َخٌُر األَْصَحاِب ِعنَد َّللاَّ

ِ َخٌُرهُْم ِلَجاِرِه"  .(ٖ)ِلَصاِحبِِه ، َوَخٌُر الجٌراِن ِعنَد َّللاَّ
[، أي:وأحسنوا إلى"المسافر الؽرٌب الذي انمطع ٖٙتعالى:}َواْبِن السَّبٌِِل{ ]النساء :  لوله

 .(ٗ)عن بلده وأهله"
 .(٘)لال الزجاج:" الضٌؾ ٌجب لراه، وأن ٌبلػ حٌث ٌرٌد" 
 .(ٙ)المسافر المنمطع به. ولٌل: الضٌؾ" لال الزمخشري:" 
وهو: الؽرٌب الذي احتاج فً بلد الؽربة أو لم ٌحتج، فله حك على  لال السعدي:" 

المسلمٌن لشدة حاجته وكونه فً ؼٌر وطنه بتبلٌؽه إلى ممصوده أو بعض ممصوده وبإكرامه 
 .(2)"وتؤنٌسه

 [، ثبلثة الاوٌل:ٖٙلوله تعالى:}َواْبِن السَّبٌِِل{ ]النساء : وفً 
 .(ٓٔ)، والربٌع(5)، ولتادة(1)وهذا لول مجاهد  أحدها : أنه المسافر المجتاز َماّراً ،

 . (ٔٔ)والثانً : هو الذي ٌرٌد سفراً وال ٌجد نفمة ، وهذا لول الشافعً

، ولتادة فً إحدى (ٖٔ)، ومجاهد فً رواٌة اخرى(ٕٔ)والثالث : أنه الضعٌؾ ، وهو لول الضحان
 .(ٗٔ)الرواٌات
" أن }ابن السبٌل{، هو صاحب الطرٌك و }السبٌل {: هو الطرٌك ،  -وهللا أعلم-والراجح 

وابنه : صاحبه الضارُب فٌه، فله الحك على من مّر به محتاًجا منمَطعًا به ، إذا كان سفره فً 
ؼٌر معصٌة هللا ، أن ٌعٌنه إن احتاج إلى معونة ، وٌضٌفه إن احتاج إلى ضٌافة ، وأن ٌحمله إن 

 .(٘ٔ)حتاج إلى ُحْمبلن"ا

                                                             

 .ٖٗٗ/1تفسٌر الطبري: (ٔ)
 ٖ٘ٗ-ٖ٘ٗ/1(:ص5ٗ1ٕأخرجه الطبري) (ٕ)
 "إسناده صحٌح". 5ٕٔ/ ٖ، والترمذي: ٗٙٔ/ ٗ(، والحاكم فً المستدرن  ٙٙ٘ٙرواه أحمد فً مسنده ) (ٖ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓ٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .5ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .22ٔتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٙٗ/1(:ص5ٗ1ٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٙٗ/1(:ص5ٗ1ٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٙٗ/1(:ص5ٗ1٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٙٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/1(:ص5ٗ11انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٗ/1(:ص5ٗ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖٗ/1(:ص5ٗ12انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖٗ/1تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
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والطرٌك -وإنما لٌل للمسافر"ابن السبٌل"، لمبلزمته الطرٌك لال الطبري:"  
فمٌل لمبلزمته إٌاه فً سفره:"ابنه"، كما ٌمال لطٌر الماء"ابن الماء" لمبلزمته إٌاه،  -هو"السبٌل"

 :(ٔ)الرمةوللرجل الذي أتت علٌه الدهور"ابن األٌام واللٌالً واألزمنة"، ومنه لول ذي 
أِْس اْبُن َماٍء ُمَحلِّك ِة الرَّ  (ٕ)" َوَرْدُت اْعتَِسافًا َوالثَُّرٌَّا َكؤَنََّها               َعلَى لِمَّ

 .(ٖ)فسماه ابن الماء لمبلزمته للماء
ولالت طابفة من علماء العربٌة: إنه إنما لٌل له )ابن السبٌل( ألن السبٌل وهً الطرٌك 
كؤنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمً النفساء الناس بولدها، كان ؼاببا فً بطن الطرٌك 
فرمتنا به، كما تكون النفساء ولدها ؼابب فً بطنها فترمٌنا به. وهذا المعنى ٌوجد فً كبلمهم، 

وإن كان كبلمه إنما ٌذكر مثاال ال استدالال، ألنه فً  -د أوضحه مسلم بن الولٌد األنصاري ول
بموله حٌث ٌمول ٌذكر رجبل سافر فً فبلة من  -زمن الدولة العباسٌة، ولكنه أوضح هذا المعنى 

 :(ٗ)األرض شهرٌن إلى أمٌر لٌمدحه لال له 
 لم تضرب ولم تلدتمخضت عنه تما بعد محمله          شهرٌن بٌداء 

 ألمته كالنصل معطوفا على همم       ٌعمدن منتجعات خٌر معتمد
فصرح بؤن هذه الفبلة تخمضت عن هذا وولدته وأنتجته، فكذلن الطرٌك كؤنها تتمخض عنه 

 .(٘)وترمٌهم به
 .(ٙ)، لمبلزمته للطرٌك"«ابن السبٌل»وأكثر العلماء ٌمولون: سمً  لال الشنمٌطً:" 

ٌَْمانُكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:} [،أي: وأحسنوا إلى" الممالٌن من العبٌد َٖٙوَما َملََكْت أَ
 .(2)واإِلماء"

عند  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" أي: وأحسنوا بملن أٌمانكم، وكانت وصٌة النبً 
 .(5)"(1)«الصبلة وما ملكت أٌمانكم»وفاته:

أي: من اآلدمٌٌن والبهابم بالمٌام بكفاٌتهم وعدم تحمٌلهم ما ٌشك علٌهم  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"وإعانتهم على ما ٌتحملون، وتؤدٌبهم لما فٌه مصلحتهم

َ اَل ٌُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا{ ]النساء :  [، أي:" إن هللا تعالى ال ٖٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔٔ)لمفتخرٌن على الناس"ٌحب المتكبرٌن من عباده، ا

متكبراً فً نفسه ٌؤنؾ عن ألاربه وجٌرانه لال الصابونً: أي: إن هللا الٌحب من كان " 
فخوراً على الناس مترفعاً علٌهم ٌرى أنه خٌر منهم، وهذه آٌة جامعة جاءت حثاً على اإِلحسان 

مواعظ البلؽاء،  واستطراداً لمكارم األخبلق، ومن تدبرها حك التدبر أؼنتْه عن كثٌر من
 .(ٕٔ)ونصابح الحكماء"

                                                             

 .ٔٓٗدٌوانه: (ٔ)
 .1ٙٗ/ٔ، وانظر: النكت والعٌون:ٖٙٗ/ٖتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٙ٘/٘انظر: العذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر: (ٖ)
 .2ٔدٌوانه:  (ٗ)
 .52٘-5ٙ٘/٘انظر: العذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر: (٘)
 .52٘/٘العذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر:(ٙ)
 .ٕٕ٘ر:صفوة التفاسٌ (2)
(، وابن ماجة ٙ٘ٔ٘(، وأبو داود )1٘ٔ، والبخاري، فً "األدب المفرد": )21/ٔ(:ص 1٘٘أخرجه أحمد)(1)
(ٕٙ51). 
 .ٓ٘/ٕمعانً المرآن: (5)
 .22ٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)



ٖٖٗ 
 

لال الزجاج:" المختال: الصلؾ التٌاه الجهول. وإنما ذكر االختٌال فً هذه المصة، ألن 
المختال ٌؤنؾ من ذوي لراباته إذا كانوا فمراء، ومن جٌرانه إذا كانوا كذلن، فبل ٌحسن 

 .(ٔ)عشرتهم"
ٌتكبر عن إكرام ألاربه وأصحابه لال الزمخشري:" والمختال: التٌاه الجهول الذي 

 .(ٖ)بهم وال ٌلتفت إلٌهم" (ٕ)وممالٌكه، فبل ٌتحفى
 .(ٗ)" المختال: ذو الخٌبلء، والخال، وهما واحد" لال ابو عبٌدة:
المفتعل، من لولن :خال الرجل فهو ٌخول َخْوال وَخاال، «: المختال»و  لال الطبري:"

 : (٘)ومنه لول الشاعر 
 َدنَا سُْدتَنَا             وإْن كُْنَت ِلْلَخاِل فَاْذَهْب فَُخلْ فَإْن كُْنَت َسٌِّ 

 : (ٙ)ومنه لول العجاج 
اْل   َواْلَخاُل ثَْوٌب ِمْن ثٌَِاِب اْلُجهَّ

، فهو المفتخر على عباد هللا بما أنعم هللا علٌه من آالبه ، وبسط له من «الفخور»وأما  
، ولكنه به مختال مستكبر ، وعلى ؼٌره به ُمْستطٌل فضله ، وال ٌحمده على ما أتاه من َطْوله 

 .(2)مفتخر"
فمن لام بهذه المؤمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد هللا، المنماد  لال السعدي:"

ألمر هللا وشرعه، الذي ٌستحك الثواب الجزٌل والثناء الجمٌل، ومن لم ٌمم بذلن فإنه عبد 
وال متواضع للخلك، بل هو متكبر على عباد هللا معجب معرض عن ربه، ؼٌر منماد ألوامره، 

بنفسه فخور بموله، ولهذا لال: }إن هللا ال ٌحب من كان مختاال{ أي: معجبا بنفسه متكبرا على 
الخلك }فخورا{ ٌثنً على نفسه وٌمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد هللا، فهإالء ما بهم 

 .(1)"م بالحموقمن االختٌال والفخر ٌمنعهم من المٌا
 الفوائد:

بالعبودٌة،. وأعظم ما نهى عنه الشرن  أعظم ما أمر هللا به التوحٌد، وهو إفراد هللا تعالىإن -ٔ
ِن  ٌْ َ َوال تُْشِركُوا بِِه شٌباً َوِباْلَواِلَد وهو دعاء ؼٌر هللا تعالى معه، والدلٌل لوله تعالى: }َواْعبُُدوا َّللاَّ

 .إِْحَساناً{
المتعٌن إخبلص العبادة لمن له الكمال المطلك من جمٌع الوجوه، وله التدبٌر الواجب أن -ٕ

  .الكامل الذي ال ٌشركه وال ٌعٌنه علٌه أحد
َ َواَل أن هللا تعالى -ٖ لم ٌجعل ألحد حمًّا ٌلً حمه وحك وسوله إال للوالدٌن، فمال: }َواْعبُُدوا َّللاَّ

ٌِْن  ٌْبًا َوبِاْلَواِلَد  .إِْحَسانًا{تُْشِركُوا بِِه َش
بؤن ٌحسن إلٌهم بالمول والفعل، وأن ال وذلن لربوا أو بعدوا، اإلحسان ؼلى االلارب سواء   -ٗ

 ٌمطع برحمه بموله أو فعله.
حك على المسلمٌن، سواء كانوا ألارب أو ؼٌرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم أن لؤلٌتام  -٘

 ودنٌاهم.وتؤدٌبهم، وتربٌتهم أحسن تربٌة فً مصالح دٌنهم 

                                                             

 .ٔ٘/ٕمعانً المرآن:(ٔ)
 .إكرامه وإلطافهفً الصحاح: تحفٌت به، أى بالؽت فً (ٕ)
 .5ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٓٙ/ٕ(:ص2ٙ5ٔأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
، ومجاز المرآن  ٖٖٔ:  ٔالبٌت ألنس بن مساحك العبدي ، رجل من عبد المٌس، انظر: حماسة أبً تمام (٘)

 .، واللسان )خٌل( 2ٕٔ:  ٔألبً عبٌدة 
اللسان والتاج "خٌل"، وبعده "والدهر فٌه ؼفلة ، وكما فً ٖٕٖ/ ٕالبٌت )للعجاج( فً ملحمات دٌوانه :(ٙ)

 ، ؼٌر منسوب.ٓٙ٘/2، ولد ورد فً التهذٌب:ٖٓ٘/1للؽفال"، وتفسٌر الطبري:
 .ٖٓ٘-5ٖٗ/1تفسٌر الطبري: (2)
 .22ٔتفسٌر السعدي: (1)
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، بسد خلتهم وبدفع فالتهم، والحض على ذلن، والمٌام ى المساكٌنأمر هللا تعالى باإلحسان إل -ٙ
 بما ٌمكن منه.

 :الشرع الحنٌؾ بالجار، فوصى هللا تعالى وأمر باإلحسان إلٌه فمال سبحانه وتعالىاعتناء  -٘
 {.َواْلَجاِر ِذي اْلمُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُبِ }

الوصاة بالجار مؤمور بها مندوب إلٌها مسلماً كان أو كافراً وهو "طبً: لال المر 
 .(ٔ)"الصحٌح
 وللعلم فالجٌران ثبلثة: 

 جار له حك واحد؛ وهو ؼٌر المسلم؛ له حك الجوار.االول: 
 جار له حمان وهو الجار المسلم؛ له حك الجوار وحك اإلسبلم.والثانً: 
الجار المسلم ذو المرابة والرحم؛ له حك الجوار وجار له ثبلثة حموق؛ وهو والثالث: 

 .وحك اإلسبلم
 صحبة الصاحب بالحسنى فً السفر والعمل. -2
َوَما َملََكْت  }َواْبِن السَّبٌِلِ ، لال تعالى: األرلاء العبٌد فتٌان وفتٌاتاإلحسان إلى الؽرٌب وإلى -1

ٌَْمانُكُْم{  .أَ
لمعروؾ ناتج عن خلك البخل والكبر وهما من أن منع اإلحسان الذي هو كؾ األذى وبذل ا -1

 .}إِنَّ هللاَ ال ٌُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً{ ، لال تعالى:شر األخبلق هذا ما دلت علٌه اآلٌة األولى
 

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

********* 
( من 1ٖوبداٌته تفسٌر اآلٌة )، بإذن هللا العاشر الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  التاسع الجزءانتهى 

 .«النساء»سورة 
 

                                                             

 .1ٗٔ/٘تفسٌر المرطبً: (ٔ)


